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বক্চান্তি ৩ ছঘআসুত্তাদগক্ যদ্ছুলল্দল ক্দাতল 





মুখবন্ধ 
শক্তি ও মাধুষ্য রসের উৎস হ্বরূপ মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব-সাহিভাগ্তাল সেই 

যুগের বিদগ্ধ সাঁহিতা রচয্িতাঁগণের কথা স্মরণ করাইয়৷ দেয় । ম্ধ্যযুগের মেই 

মূব কবিগণের সাহিত্য রুতির ফলেই বাংল! সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সাঁহিতোর মধাাদ। 

ল[ভের স্থযোগ পাইয়াছিল। তিন শতাবী ব্যাপিয়। নিরবচ্ছিন্ন সাহতা সাধন! 

করিয়া তাহার! বৈষ্ণব সাহিত্যবুর্ীকে যে সুমধুর সাহিত্য কাকলীছারা মুখর 

ক'রয়া তু।লয়াছিলেন সেই কাকলী আজ পধ্যস্ত বাংল! সাহিত্য জগৎকে অন্গপ্রাণিভ 

করিয়। রাখিয়াছে। 

বৈষ্ণব যুগের ঘে সব প্রতিভাসম্পন্ন কবি বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কারঙ্জ। 

তুলিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ফোড়শ-সগ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবি বৈদ্য বছুনন্দন 
দাঁসের নাম উল্লেখযোগ্য | কেননাঃ যছুনন্দন দাস রচিত ও অনূদিত এমন অনেক 

গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা লাহিত্য সম্পদে সমুদ্ধ। যছ়ননদন দাস যে 

একজন উচ্দরের কবি ছিলেন, এই গ্রন্থগ্ুলি পাঠে তাহা। বুঝিতে পাতা যা 
ঝন্থ হুঃখের কথ! এই যে, কালের আক্রমণের ফলেই হউক, কিন্। আযাঞের 

বধ সাহত্য সঙ্বন্ধে অনুসঙ্গিংসার 'অভাবেই হউক, তাহার অনবদ্য লাহিক্ষয 

রু'ততগুলি অ।জ অবক্ষয়ের পথে। কারণ এই সাহহত্যকৃতি অতীত যুগের অন্ধকারে 

আড় 9 চক] পাঁড়য়৷ গিয়াছে, ফলে যছুনন্দনের মত একজন কবিকে আমর! 

প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি । 

বছনন্দন দাঁস্রে সাহিত্য সম্বন্ধে আজ পধ্যসন্ত কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচন। ধহ 

করেন নাই । “তবে কোন রসিক পণ্ডিত যদ্ভনন্দনের ছুই একটি বিশেষ গরগ্থের 

অংশত উল্লে করিয়া রচয়িতার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রনবন্থীপ 

খামের “হারবোল কুটার” নিবাসী পরম বৈষ্ব শ্রীহরিদীস দাস মহাশয় যদুনন্দন কৃত 

ব্দগ্ধমাধব নাটকের অনুবাদের প্রশংসা! করিয়া বলিয়াছেন, “শ্রীযদূনন্দন দাস. ঠাকুর 

এই নাটকের শ্রীরাধাকৃষ্ণ 'লীলারস কদস্ব' নাঁমে যে পগ্যা্ছবাদ করেন, তাহা 
স্ুরসাল ও মূলাগত” ।১ “সময়ে লময়ে তাহার অনুবাদ মূল হইতেও অধিকতর 
সৌন্পযা মাধুষ্য প্রকাশ করিয়াছে ।”২ ডাঃ স্বকুমার সেন মহাশয় যদুনন্দন দবদ্ধে 

। অবলাবাল! বসু অনুদিত বিদগ্ধমাধব নাটকম্ঃ ভূমিকা পৃঃ ॥০, 

| অবলাবালা বসু অনুদিত বিদদ্ধমাধব নাটকস্, ভূমিকা পৃঃ 1 



€ মুখবন্ধ 

উল্লেগ কররয়াছেন যে “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্কব কবিদের মধ্যে অন্বাদের 

কক্কে দ্বাধিক দক্ষ ছিলেন ষদ্ুনন্দন দাস” ।৯ “যহুনন্দনের অনেকগুদলে অগ্তবাদপ? 

ক'ন গানে সমাদৃত হইয়াছিল, অঙ্গবাদ নয় এমনও কিছু ভাল পদ ইন্ন 
রচনা! করিয়াছিলেন” ।২ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় যছুননন্দন সম্পকে 

বণিক্জাছেন যে, “যছুনন্দন দাস শ্ররূপ গোন্বামীর “বিদগ্ষমাধবে-র এবং রুষ্দাল 

কবিরাজের গ্রগোবিন্দ লীলামুতের” ভাবাঙ্গবাদ করিয়্াছেন। তাহার নামে 

“কণানন্দ' মক গ্রন্থও আরোপিত হয়” 1৩ তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে যদুনন্দন 

“বদগ্ধমাধব ও গোবিন্দ লীলামতে কবিত্বের পরাকাষ্ট|। দেখাইয়াছেন” 8 

পাওদরগণের এইরূপ উক্তি হইতে যহুনন্দনের রচন। সম্বন্ধে কিছু কিছু পররচয় পাওয়া! 

ষাত্ব। সাহিত্য সমাজে বিদ্রিত কয়েকটি অগবাদ গ্রন্থ শ্রীরুষ্ণ চর্ণামুত)। গো বন্দ- 
নি 

সদ 
রি নালামত, বিদপ্ধমাধব, মনঃশিক্ষা এবং জীবনী গ্রন্থ কণানন্দ রচন। ব্যতীত ও 

ধদুনন্মন যে আরও অন্গবাদ এবং মৌলিক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, সেই সব রচনার 

উপর কোন আলোচনা হইতে দেখা যায় না। অতএব যদ্ুনন্দনের রগনাঞ্তল 
উন্দার কগা কতব্য মনে করিয়া এবং সেই সঙ্গে কবির রচনাশক্তির অশ্সন্ধান 

করার উদ্দেন্ট লইয়া আমি যগ্ভনন্দন ও তাহার সাহিতা বিষয়ে এই গব্ষেণা 

করিয়াছি | 

আম কয়েক বংসর ধরিয়! বিভিন্ন গ্রন্থ'গ।রে যহুনন্দন দাসের রচনার অন্সন্ধান 

করি। প্রধানতঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বরাহনগর গৌরাছগ গ্রন্থ মন্দির, 
কাল্কাত! বিশ্ববি্ভালয়ের বাংলা পুঁথি-বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী গ্রপ্থাগা র, 

শক্িনিকেতন বিশ্বভারতী বাংল। পুঁথিবিভাগ, চৈতন্য রিদার্চ ইনষ্টিটিউট প্রান 

নতরযোগয গ্রস্থাগারের পুঁথি হইতে যে কল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি সেই সকল 

তথ্যের উপর নির্ভর করিষা আমার বক্তব্য ষথাপন্তব এই গব্ধেণায় উপস্থাপিত 

করহ্গাছি। 

এই নিবন্ধে প্রথমে যতুনন্দন দাসের এতিহামিক জীবনের বথাস্স্ব পর্যালোচনা 

বা হইয়াছে । ইহার পর যদুনন্দন রচিত মৌলিক গ্রস্থ ও পদাবলী সাহিত্যের 

১, ডাঃ সুকুমার সেন রচিত “বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস? ১ম খণ্ড অপরাধ, পৃঃ ৯৫ 

-! ভাঃ সুকুমার সেন রচিত্ত “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস? ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃঃ »৫ 
'। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কতৃক সম্পাদিত শ্রকৃষণ কর্ণামৃতঃ ভূমিকা পৃঃ১/ 

৪' ডাঃ বিমানবিহ্থারী মগ্ুমদার কতৃক সম্পাদিত শ্রীকৃ্ণ কর্ণানৃত, ভুমিকা পৃঃ ১/, 



মুখবন্ধ (৭), 

বিশ্লেষণধর্মী আলোচন! কর। হইয়াছে । যছুনন্দন কৃত অন্বাদ গ্রন্থগুলির মধো 

বিশ্বমঙ্গল রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কণণীমূত, রূপগোস্বামী রচিত সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব. 

নাটক এবং কৃষ্ছদ্াস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সংস্কত গোবিন্দ লীলামুত কাব্যের 
অনবার্দের কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্ত যছুনন্দন এই কয়টি গ্রন্থ 

ব্যতীতও আরও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাঁদ করিয়াছেন, যেমন, উড়িস্যার 
কবি রায় রামানন্দ রচিত “জগন্নাথ বল্লভ নাটক, রঘুনাথ দাঁস গোন্বামী প্রণীত 

“মুগ্গা-চরিত”, রূপ গোম্বামী প্রণীত “ংসদৃ্ত' কাবা এবং পরিব্রাজক প্রবোধানন্দ 

সরশ্বতী কৃত চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের অনবাঁদ। যদুনন্দন কৃত এই কয়টি অনুবাদ 

গ্রন্থের কথা আজ পধ্যস্ত সাধারণে অবগত নেন । কারণ এখন পর্যন্ত এই 

অন্ুবাদ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে । যছুনন্দন অনুদিত জগন্নাথ বল্পভ নাটকের 
হল্ত'লখিত ৩৭৪৩ সংখ্যক একটি পুথি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 

পাওয়া গিয়াছে । হংসদূত প্রন্থের অন্রবাদ ৩৯৮৮ সংখ্যক পুখির সন্ধানও 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই পাওয়া! গিয়াছে । মুক্তাঁচরিত গ্রন্থের অনুবাদ 

২২৭৫।২৬ সংখ্যক পুখির সগ্ধান বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । চৈতন্য 

চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের অনুবাদ ৬৩৬৪ সংখ্যক পুঁথিও কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালফে 

পাঁধয়। গিয়াছে । অন্গবাদ গ্রন্থ শ্রীকষ্ণকণীমুত, বিদপ্ধমাধব, গোবিন্দ লীলাধুত 

দ'র্ঘ দ্রিন পূর্বে প্রকাশিত হইলেও এই সকল গ্রন্থে যছুনন্মন যে অনুবাদে কতটা 

মৌলিকতা সৃষ্টি করিয়াছেন ও কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন সেই বিষষে 

এই পর্যযস্ত কেহ সম্যকরূপে আলোচনা করেন নাই । অতএব এই তিনটি গ্রস্থ 

এবং অপ্রকাশিত অপর চারিটি উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থের একাধিক পুঁথি সংগ্রহ 

করিয়া এবং পাঠ করিয়! কোন গ্রন্থের কতটা যথাষথ অনুবাদ ব] ব্যাখ্যামূলক 

তাবাশ্থবাদ, হইয়াছে, আর কত্টাই বা কবির মৌলিক প্রতিভা ও কবিত্বের 

নিদর্শন হইয়াছে তাহার সন্ধান করিয়। বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে তাহার 

উল্লেখ করিয়াছি । যছুনন্দন প্রণীত মৌলিক গ্রন্থ “কর্ণানন্দ' সম্বন্ধে কিছু বলা 

প্রয়োজনবোধে আলোচনার মাধ্যমে ইহাঁরও একটি বিতর্কমূলক মতবাদ উত্থাপন 
কবিযাছি | | 

পদাবলী-সাহিত্যে যদুনন্দনের অবদানের উল্লেখ না৷ করিলে তাহার উজ্জল 
গ্রত্তিভার একটি দিক অস্ককারেই রহিক্না যাইবে । অতএব এই নিবন্ধে যছুনন্দন 

রচিত স্থমধুর পদাবলী সাহিত্যগুলিও আলোচনার অন্তর্ণত কর! হইয়াছে। 
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বভিন্ত গ্রন্থাগার এবং কয়েকটি পদ সঙ্কলন গ্রন্থ হইতে যছুনন্দন দাস ভাণতাচুক্ত 

যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু নিবন্ধের 

কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় মেই সকল পদের সমগ্র অংশ এই নিবান্ধ 

উপস্থাপিত করিতে পাঁরিলাম না । কেবল, প্রতিপদের প্রথম চরণ দৃষ্টান্ত হ্বকপ 

উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সকল পদ যে কবিত্ব ও মাপুধ্যে বিশেষ ভাবেই 
রসোৌতীর্ণ, তাহা কয়েকটি পদের সমুদয় অংশের উল্লেণ সহ পর্যালোচনা করিয়া 

পখাইয়াচি 

উপসংহারে যছুনন্দন্দাপের কবি প্রতিভার পর্যালোচনা করা হইয়াছে । 

মামার বিচার-বুদ্ধি অন্সারে বুঝিতে পারিয়াচছি যে যছুনন্দন "্টাহাঁর সাহিত্যজীকনে 

গপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াঁছিলেনঃ সেই কথাই এইস্থলে বিশ্লেষণের আলোকে 

প্রমাণ করিয়াছি । যে আশা লইয়া যদ্বনন্দনের ক'ব প্রতিভার মূল্য নিরপণ 

+রিতে তীহার জীবন ও রচনার উপর যা কিছু এভিহামিক অনুসন্ধান্ম ও কাঁব)- 

সৌন্দয্যাচসন্ধান করিয়াছি, মনে করি সেই আশা নিরর্থক হইবে না। ভবিষৎ 

কোন শিল্পী ইহাতে অন্রপ্রাণিহ ভইবেন এবং এই সামান্ত মালোকের পণ পরিয়া 

শ্মন্দনকে পরিপূর্ণ আলোকে লইয়া আমিতে সম্থ ইইবেন । দীঘির পন্ম থে 

প্রমাণ স্যাকিরণ বিস্তীরে পূর্ন বিকশিত হয়, ভবিষ্বাং ৪ সেই পররমাঁণ 

এনুসন্ধানের আঁলোকপাতে তখন যতনন্দনের পপ প্রতিভাশ্র পুনরায় পুর্ণ 'বকাশ 

শাভ করিবে। 

পরশিষ্টে অপ্রকাশিত বলিয়া যছুনন্দন "মনু জগঠাথ বলত নাটকের “একটি 

প্রস্ত প্রতিলিপিঃ মুক্তাচরিতের কয়েকটি পদও চৈতন্যচন্দ্রামুত গ্রন্থের গুস্থত 

প্র-তলিপি উদ্ধৃত কারয়াছি । যদ্রনন্দন গচত মো'লক গ্রন্থ কণানন্দ পুর্বব প্রকাঃশত 

হইলেও বর্তমানে তাহ] ছুশ্রাপ্য । সেইজন্য বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ২২৮৯/৫ 

সংখাক “কণানন্দ' হস্তলিখিত পুথি হইতে একটি গ্রতিলিপি এইস্থানে উপ স্থত 

কারয়াছি। বছুনন্দনের আর একটি মৌলিক গ্রপ্থ হরিতক্তি দন্্রাধতের প্রতিলিপি৪ 

পরিশিষ্টে উদ্ধত করিলাম । 

এই নিবন্ধে অত্যধিক উদ্ধত অংশ দুষ্ট হইবে | আশ্ছ। এই যে, পাঠকগণের 

“ক্ষে এত বেশী উদ্ধত অংশ পাঠ ক্লান্তিকর হইতে পারে। কন্ধ প্রাচীন গ্রন্থের 

এই সব উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন এইজন্য হইয়াছে যে বিষয়টি গ্রমাণ করার পঙ্গে 

উপযুক্ত উদ্ধঠিগুলি সাহায্য করিবে । আবার, কোন কোন স্থানে যে একই যুক্তির 
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৪ একই উদ্ধতাংশের পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া ধাইবে, তাহার পক্ষে যৌক্তিকতা 

এই যে সাধারণ পাঠক যাহাতে ঘুক্তি বিচার এবং লিদ্ধান্তের পরিপোধক সকল 

মুক্তি একস্থাঁনে দেখিতে পান, সেইজন্যই পুনরুক্তি কর! হইয়াছে । অপর একট 

কথ] এই যে, উদ্ধত অংশের মধ্যে ছন্দ, ব্যাকরণ, শব প্রয়োগ ও বানান সংক্রান্ত 

ক্রটি থাঁকিবার সম্ভাবন। | কারণ হস্তলিখিত পুঁথিতে অনেকস্থলে ছন্দ, শব, বানান 

প্রভৃতির যে ম্ব ক্রটি দেখ। গিয়াছে আমে তাহার বিশেষ পরিবর্তন করিতে চেষ্টা 

করি নাই, যে রকম পাঠ পাইয়াঁছি তাহ। হইতে যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করিয়া 

উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে বানানের ক্রটি সংশোধন করিয়াছি মাত্র । 

যে নকল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই এবং উদ্ধতির ক্ষেত্রে যে অংশ উল্লেগ 

অপ্রয়োজন বোধ হইয়াছে দেই সব স্থলে এই * চিহ্ দেওয়! হইয়াছে । 

এই সঙ্গে প্রস্তুত নিবন্ধের বাংলা টাইপ? সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয়। বাংল। 

'টাইপে'-র আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে উন্নতি ঘটে নাই । সেইজন্য টাইপে'-র 

অক্ষর দেখিয়া অনেক স্থলেই শব উদ্ধার কর! কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া 

সংযুক্ত অক্ষরের স্থলে । এইকপ সমস্ত! এই স্থলেও দেখা দিয়াছে। যুক্ত অক্ষরের 
নধ্যে স্ব, ন্ধ। ২১ দ্ধ, ঈ) ক্ষ, ১ পু, চ্ছ, ষ্ট প্রভৃতি অক্ষরের অন্থবিধা লক্ষ্য করা বায়। 

অক্ষর পরিচিতি সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা এই যে. “ক্ষ অক্ষরটি “ক এর হ্যায় 

হইস্বাছে 1 লুপ্ণ “অ' কার- হ'' রূপে চিহ্িত হইয়াছে । 0 কার অনেক স্থলেই 

পর্ষবর্ধের সঙ্গে মিশিয়। গিয়াছে । 2" 5" কার চিহ্কের পার্থক্য নির্ণয় করাও 

মা্ষল। অন্য উপায় না থাকায় এই সকল ক্রটি সহই নিবন্ধটি উপস্থিত করা 

হইল। 

শান্তিলতা রায় 
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বদ্ধুনন্দন দাজের এঁতিহাদিক পটভুমিকা 

“কৃষ্ণের অপর সংজ্ঞ। ফছুনন্দন', সম্ভবতঃ এই কারণেই যছুনন্দন নাম বৈষ্তবগণের 
অতি প্রিয় । সেইজন্য মধ্যযুগের বৈষ্ব-সাহিত্যে এই প্রিয়নামধারী অনেক বৈষ্ণব 

ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাঁই। ইহাদের মধ্যে কেহ পদকর্তীরূপে, কেহ মৌলিক- 

গ্রন্থ প্রণেতারপে, আবার কেন্ু অন্বাঁদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবিধ্যাতি 

লাভ করেন নাই, অথচ বৈষ্ণব জগতে উল্লেখষোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ষছুনন্দন নামও 

বিরল ছিল না । যেমন, চৈতন্তচরিতামুত গ্রন্থে চৈতন্ত-শাখা বর্ণন। অংশে) 
“মাধবাচাধ্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন”১ বলিয়া যে যদুনন্দনের উল্লেখ আছে সেই 
ষতুনন্দনের কবিখ্যাতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় ন।, কেবল এই ততটুকুই পাওর! 
যায় যে ইনি “গৌরদেশের তক্ত”২ ছিলেন । এই গ্রন্থেই অদ্বৈতশীখ। বর্ণন। অংশে 

অপর এক যছুনন্দনের নাম পাঁওয়। যায় । যথা--“যদুনন্দনাচার্ধ্য অছৈতের শাখানত। 

ইহাকেও কবি বলিয়! উল্লেখ করা হয় নাই। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভূর 
পিতা ও পিতৃব্যের কুলগুরু ছিলেন । চৈতন্ত-যুগের আদিতেই ইহার অবস্থিতি 

দেখা যায়। সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমগ্ডলে ইনি প্রথম যদুনন্দনরূপে উল্লিখিত 
হইতে পারেন। গৌরাঙগদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি অদ্বৈত মহাপ্রভুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অদ্বৈতসাধনাকে পরিপুষ্ট করিতে সচেষ্ট হন । দক্ষিণেশ্বরের 
নিকটবর্তী আড়িয়াদহে গদাধর দাসের শিষ্যরূপে এক যদুনন্দন চক্রবর্তীর নাম 
পাওয়া যায়। ইহার শ্রীপাট কাটোয়ায় ছিল।৪ নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র গোশ্বামীর 
শ্বশুররূপে ঝামটপুর নিবাসী এক যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায়। ইহার উপাধি 

১, চৈই চ১ ১১০ পৃঃ ১১৯, পরিতবর হবেকুক মুপোপাধায সম্পীদিত গ্রস্থ। 
২ এ -- এ 
এ] এ ৯/৯২ পৃহ ৯০০ ১৫ এ 

৪1 তঃ রঃ পৃঃ ৩৫২, বহরমপুর সংস্করণ । 



৭ বৈষব সাহিত্য ও যছুণন্দন 

ছিল “আচার্ধ্য১। পিগপ্ললীবংশ জাত এই যদুনন্দন শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে 

তাহার ছুই কন্যাঁকেই বীরভপ্র গোশ্বামীর হাতে সম্প্রদান করেন__ 

তার দুই হৃহিতা শ্রীমতী ও নারায়ণী | 

সৌন্দর্য্যের সীমাভ়ত অঙ্গের বলনী ॥ 

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান । 
প্রত বীরভদ্রে দুই কন্া কৈপ ধান ॥২ 

বসামাতা৷ বীরতদ্রের নিকট যদুনন্দনের দীক্ষা গ্রহণের সৌভাঙগ্যও হইয়াছিল__ 
যদ্রনন্দনেরে বী বভদ্র শি কৈলা । 

জাহবা ঈশ্বরী) অতি উল্লসিত হইল ॥ 

চেতন্যশাখার ষদ্রনন্দন ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত কিনা তাহা জানা বায় না। কিন্তু 

উল্লিখিত অপর সকল যছুনন্দনই ব্রাহ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের 
কাহারও কবিধ্যাতি ছিল না। তবে বিপ্রকুলে জাত অপর এক যছুনম্বন» যিনি 

কাটোয়ার গদাধর প্রভুর শিষ্য ছিলেন-__ 

শ্রীফদুনন্দন চক্রবর্তী বিজ্ঞবর | 

যার ইষ্ট দেব প্রভু দাঁস গদাধর৪ ॥ 

ইনিও কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে উল্লিখিত হইয়াছে 
যে ইনি “গৌরাঙ্গ চরিত" নামে গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন ৷ যথা, 

ষে করিল গৌরাঙ্লের অদ্ভুত চরিত । 
ত্রবে দারু পাষাণাদি শু'প ধর গীত । 

ইনি |বশেষ যোগ্যত। সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিরত্বাকর হইতে ইহাও জানা 

যায় যে কাটোয়ার গদাধর দাস প্রভুর তিরোধান উপলক্ষে তাহার শিহ্য যছুনন্দন 

বড় রকমের মহোত্সবের আয়োজন করিয়াছিলেন ! তাহার দক্ষতা ও যোগ্যতা 

দেখিয়া রঘুনন্দন ঠাকুর তাহাঁকে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান-উৎসব 
পা পাপ শস্প্ শাসপাদরপীপাাাল পল পাপা ০ দিল পাচ পাপী পিসি ০ সপে আপ ল পপি 

১1 ততঃ রঃ পৃত ২%০ বহরমপুর স'ম্করণ পৃঃ 

২। এ এ পৃঃ ৬২৩ গোঁড়ীয় মঠ বাগবাজ্ার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ। 

৩1 ভঃ রঃ, পৃঃ ২৫০১ বহরমপুর সংস্করণ | 

৪। এ এ, পৃঃ ৩৫২ রঃ 

41 এ এ, পৃঃ ৫৯২ রঃ জী 



বৈফব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৩ 

'উদ্ধাপনের দায়িত্বও দিয়াছিলেন । তবে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান- 

উৎসবে নরহরি শিষ্য লোচনদাসও বিশেষ অংশ ও দায়িত্ব নিয়াছিলেন। গদাধর 
শিষ্য ষতুনন্দন লোচনদাসের সমসাময়িক ছিলেন । বর্তমানে কাটোয়ার মহাপ্রতুর 

আশ্রমের সেবায়েৎ ত্রাক্ষণগণ নিজেদের এই যছুনন্দনের বংশধর বলিয়া পরিচয় 

দেন। অপর এক কবি যছুনন্দন ছিলেন শ্নিবাম আচার্য্য প্রতুর ভ্রাতুষ্প,ব্ 
শ্ীন্ববলচন্দ্রের শি, ইনি কৃষ্চকর্ণামুত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-__ 

শ্রীযুক্ত স্থবল চন্দ্র পদ করি আশ । 

রুষ্ণ কর্ণামুত কহে যছুনন্দন দাঁস১ ॥ 

শ্রনিবাস কন্া। হেমলতা ঠাকুরাণীর শিশ্বক্ূপে এক যদুনন্দনের সন্ধান পাঁওয়! যায়। 

কবি আত্ম-প!বুচয়ে বলিয়াছেন--'হেমলতার শিষ্য হই পালি গ্রামে বাস'২। 

কবির উক্তি হইতে জানা যায় যে ইনি ব্রাহ্ধণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-_ 

“হেমলতার শিশ্কা আমি বিপ্রকুলে জন্ম । এই বিপ্র যছুনন্দন রাঁগানুগ। সাধনমার্গ 

বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেন সেই গ্রস্থের নাম “সংগ্রহ-তোষণী” গ্রন্থে ব্রজলীলার 

স্মত্র বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন-__ 

স্বদীপ্ত মধুর রস দর্যমতে লাগে । 
ষৈছে বীজ ইক্ষু রম গোসাই লেখেন আগে ॥ 
ভার তত্ব কমল বিচারিয়া এ তত্ব বর্ণন। 

কাঁতরে কহিল কিছু এ যদ্বনন্দনঃ ॥ 

* হেমলত। ঠাকুরাঁণার অপর এক শিষ্ের নামও যছ্ুনন্দন । এই যছুনন্দন দাসের 

জীবনের এঁতিহাসিক স্ত্রান্থসন্ধান করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইনিও 

কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এঁতিহাঁসিক অন্রসন্ধানের ফলে জানা যায় 

পদাবলী সাহিতা, অনুবাদ সাহিত্য ও মৌলিক সাহিত্য, এই ত্রিধারায়ই তাহার 
সাহিত্য কৃতি প্রবাহিত হইয়াছিল। আলোচ্য যদ্ুনন্দন রচিত পদসকল পদাবলী 

সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদম্শ ছিলেন 

বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় রাচত কাব্য নাটকগুালর বাংল! ভাষায় ভাবান্তবাদ করেন। 

১। রঃ সাং পহ পহ ৬, পঃ ৯৬৮ । 

২। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ পুথি সং ৫৬৬৩, পৃঃ «২ক। 

৩। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভ* পু'ধি সং ৫৬৬৩, পূঃ ৫২ক। 

] এ চা $ 



বৈষ্ুব সাতিত্য ও ঘদ্নন্দন 

এই অন্নবাঁদ-সাহিত্যগুলি বাংল! সাহিতা ভাগারকে সমুন্দ করিয়াছে । অঙ্বাদ 
ও পদাবলী লাহিতো যুগ্ম ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বৈষুব সাহিত্য ক্ষেত্রে ইনি' 
বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়। আছেন । উড়িস্তার রায় রামানন্দ, বন্দাবনের সনাতন 

গোন্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রুষ্দাস কবিরাজ 

গোম্বামী যেমন সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া বৈঞব সাহিত্যের 

রূসমাধৃধ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দাহিত্যরস পিপাস্ছ বিদ্জ্জনের তৃপ্তি সাধনের 

নিমিত্ত বিতরণ করিয়াছেন, যদুনন্দন মেইন্ধপ বাংল! ভাষাভাষী বিদ্বজ্ছনের নিমিত্ত 

বাংল ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যগুলির অস্তনিহিত মাধুধ্য উদঘাটন 
করিয়াছেন । এই অন্তবাদ করিয়া তিনি খুব একটি বড কাজ করিয়াছেন, আজ 

সর্বলাধারণেও ইহার রসাম্বাদ করিবার সুযোগ পাঁইয়াছে। তবে এরূপ কাষ্যে 
যছনন্দন একক দৃষ্টীস্ত নন। তীহাঁর পুবে এবং পরেও কয়েকজন অনুবাদ 

মাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায় । যেমন, প্রাকচৈতন্য যুগের কবি কুলীনগ্রাম 

নিবামী মালাধর বন্থু । বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বৈষঃব গ্রন্থের অন্বাদের কাজে প্রথমে 

তিনিই অগ্রসর হন। সংস্কত আমস্ভাগবতের তিনি যে মর্গীঘবাদ করেন, সেই 

অনবাদ গ্রন্থের নাম "শ্রুঞ্চবিজয়' | কিন্তুইনি সমগ্র তাগবতের অন্বাদ করেন 

নাই | দশম, একাদশ ও ছ্াদশ স্ন্ধের পর়ারছন্দে অনুবাদ করেন! জনসাধারণের 

নি'মতুই থে তাহার এই প্রচেষ্টা তাহা তিনি ভশিতাঁয় উল্লেখ করেন__ 

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়! | 

লোক নিস্তারিতে করি পাঞ্চালি রচিয়া১ ॥ 

পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ গদাপর পণ্ডিতের শিশ্ত রঘুনাথ বা! ভাগবতাচাধ। নামে 

এক কবি তাগবতের স্বন্ধ-অধ্যায় অবলম্বনে সংক্ষেপে যে অন্তবাদ রচনা করেন, 

সেই অন্বাদ গ্রন্থের নাম “কষ্্রেম তরজিণী'২। শ্রমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক 

কবি দ্বিজমাধব বা মাধবাচাষ্যও তাগবতের দশম ক্ন্ধ ও পুরাণাদি অবলম্বনে 

শ্রীকুষ্ণমঙ্গল'৩ নামে একটি অন্ুবাদগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাঁবীর শেষ 

পাঁদে রচিত কষ্দাম কবিরাজ গোঁশ্বামী কৃত অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতেও অনুবাদ 

রচনার কিছু কিছু সুন্দর দৃষ্টাপ্ত পাওয়া ষায়। যদিও গোম্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে 

কোন একটি সংস্কত গ্রন্থ অবলঙ্গনে ধারাবাহিক অনুবাদ করেন নাই, কিন্ত 

১। শ্রীকৃষ্ণবিভ য়, পৃঃ ৩, খগেক্রনাধ মিত্র সম্পাদিত । 

₹২। গঃ ৪১৩৭ ৩ সঃ ৪২৬ 



বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন ছি 

জীমস্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণায়ত, শগন্নাথ বল্পভ নাটক, বিখধমাধব নাটক, গোবিন্দ 

ল'লামত কাব্য, ভক্কিরসামৃতসিন্ধু, বিষণ পুরাঁণ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 

যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে ইহার সুললিত অন্তবাদ 
করিয়াছেন তাহ] সাহিত্যিক-সুষমামত্ডিত সার্থক অশ্গবাদরূপে গণ্য হয়। নীলাচলের 

ভক্ত কবিরায় রামানন্দ রুত সংস্কৃত জগন্নাথ বল্পভ নাটকের বঙ্গালবাঁদ১ করেন 

বোঁড়শ শতকের শেষতাগে কবি লোঁচন দাম। তবে ইনিও সমগ্র গ্রন্থের ধারা- 
বাহিক অনুবাদ করেন নাই । কেবল্মাত্র এই গ্রস্থের সঙ্গীত অবলম্বনে চল্লিশটি 

স্বধুর পদ রচনা করেন। ইহার মধ্যে তেরটি পদ ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত । জগন্নাথ 
নল্লত নাটকের অগ্রবাদকরূপে অপর কয়েকজন কবির নাম জানা যায়। যেমন, 

_রামগোপাল দাঁপ বা গোপাল দাস২ঃ পরাণ দাস৩, ও সঞ্চদশ শতাব্বীর কবি 

প্াকিঞন দাস৪। অ-কঞ্চন দাস ভণিতায় বলিয়াছেনঃ__ 

রামানন্দ পদ্দরজ মনে করি আশ । 

নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাঁস৫ ॥ 

কবি অকিঞ্চন দাস ধারাবাঁহিকভাবে সমগ্র নাটকটিরই অন্বাদ করেন । 

শীল রূপ গোস্বামী রুত সংস্কৃত হংসূত কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন নরোত্তম দাস 
ঠাকুর । হংসদুতের অন্ুবাদকরূপে নরসিংহ দাস নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া 
যায়। ইনি ধারাবাহিকভাবে সমুদয় গ্রস্থেরই অন্ুবাঁদ করিয়াছেন। নরসিংহ 
দাস গোম্বামীজীর চরণ বন্দনা করিয়া বলেন__ 

দাদ গোশ্বামীজিয়ের চরণ বন্দিয়া | 

ভাষাছন্দে কহি কিছু তবে না বুঝিয়া । 

» গ্লোক ছন্দ শুনি মোর হৈল প্রতি আশ। 
হংসদূত কথা! কহে নরসিংহ দাস? ॥ 

আমাদের আলোচা যছুনন্দন দাঁসও হংসদূত কাব্যের ভাবাশুবাদ করিয়াছেন । 

১। জগন্নাথ বল্লত লোচন অনুদিত 

২) কঃ ২৫৮২ রাঁঅগোপাল দাস অনুদিত, লিপিকাল ১২৩২ সাল 

৩। কঃ ৩৮২, ৪ বঃ নঃ গ্রঃ মং ২২৩৫/১৭ 

*) অপন্াথ বল্পভ--ব: নঃ গ্রঃ ম: ২২৩৫/১৭, পৃঃ ৪৬1 

৬। সঃ পঃ ১২৭২, পৃঃ ১, শকাদ ১৭১২, পত্র সংখ্যা ১-৩৩ সম্পূর্ণ । 
শি) ইংসগৃতি, সাং পঃ পুথি সং ১২৭২, পৃঃ ১৯, শকাব্দ ১৭১২। 



৬ বৈষব সাহিত) ও যছুনন্দন 

এই অন্নবাদ গ্রন্থের অপর নাম “তক্তিরসতরঙিণী'। কবি রাধাকষ্ণের অপৃর্ক 
প্রেমগাথা বর্ণনার প্রাক্কালে বৈষ্ণব রূপালাঁভের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন 

সভা! মোরে কপ! কর মনে সাধ লাগে বড 

রুঞ্ণচলীল। পাঁড নিরবধি | 

তোমর। করুশা কৈলে কষপ্রেম ধন মিলে 
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলবান বিধি ॥ 

হংসদূত গরস্থসার শ্রীপের পরচার 
শ্লোক বন্ধে আছে সেই কখ!। 

প্রারতে লেখিমু করি বাঞ্৷ ছৈল হিয়া ভরি 
অত্যন্ত দুর্গম প্রেমগাথা১ ॥ 

এইরূপে আমর] দেখি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও কষ়েকজন কবি অন্বা 

সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। প্ররুতপক্ষে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক 

কাব্য শ্রষ্টারপে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উদ্তব হয় নাই এবং মৌলিক সাহিত্য 
স্যষ্টিও লম্তব হয় নাই। এই যুগে কম্েকজন কবি অনুবাদের কাধ্য করিয্া বৈধঃৰ 

যুগের সাহিত্যকে সব্ীবিত রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে, অষ্টাদশ শতকে বংস্ক 

গীতগোবিন্দ গ্রস্থের পদ্যান্চবাদ করিয়াছিলেন গিরিধর দাস। কবি ভশিতার্ষ 

বলিয়াছেন -- 
জধদ্দেব কৃত মঙ্গল গীত। 

ভাষাতে রচিল গিরিধরে ॥ 

অষ্টাদশ শতকেই যুগলকিশোরের পুত্র ছিজ প্রাশরুষ্ণ সংস্কৃত পীতগোবন্দের একটি 
প্যা্বাদ করেন। সেই অন্তবাদগ্রস্থের নাম 'জয়দেৰ প্রসা্দাবলী”,২ এই 

শতান্দীতেই নিত্যানম্দ বংশীয় ম্বরূপচরণ গোস্বামী নামে এক কবি শ্রীল কূপ 

গোস্বামী প্রণীত চম্পু কাবা “জলিতমাধব, নাটকের বাংলাভাষায় অন্বাঁ 

করিয়াছিলেন । অনুবাদ গ্রন্থের অপর নাম “প্রমকদন্”৩ | বৈহ্বগগণের আদেশেই- 
তাহাকে এই কার্ষোে প্রেরণ! প্রদান করে__ 

ললিত মাধব নাটক বিলক্ষণ। 

শীরূপ গোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন ॥ 

১। হুংসদৃত, কঃ বিঃ পু'ধি নং ৯৯৮৮, পূঃ ২ক। 
২। গত ৪৪২ | ৩। বটতঙগায় মুদ্রিত প্রস্থ । 



বৈষ্ুব সাহিত্য ও যহুনন্দন ৭ 

সংস্কৃত গচ্ঠপদ্য নাট্যভাষ! তায় । 
অনায়াসে সর্ব অর্থ বুঝা নাহি যায় ॥ 
অতএব গ্ৌরভাষ! করিবার তরে। 
বৈষ্ণব সকল যত্বে আদেশিলা মোরে১ ॥ 

গক্জাদাসের পুত্র পুরুষোত্তম দাঁস বা প্রেমদাস নামে এক কবি কর্ণপূর রচিত 

মৌলিক গ্রন্থ চৈতন্তচচ্দোদয় নাটকের বঙ্গাচবাদ করিয়াছিলেন । এই অসন্থবা 

গ্রন্থটির নাম “চৈতন্তচন্দ্রোদয় কৌমুদী”২ । রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত সংস্কত 
মৌলিক গ্রন্থ মুক্তাচরিতের অনুবাদকরূপে নারায়ণ দাদ ও স্বরূপ ভূপতির নাহ 
পাওয়া যায়। হেমলতা। ঠাকুরাঁণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসও মুক্তাচরিত গ্রন্থের 

অনুবাদ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দাঁস ধারাবাহিকভাবে উনষষ্ি পৃষ্ঠা মধ্যে 
মুক্তাচরিত৩ রচন! সম্পন্ন করেন । স্বরূপ ভূপতির মুক্তাচরিত ছিষট্টি পৃ! সম্বলিত । 

তণিভায় কবি বলিয়াছেন, __ 

স্বরূপ ভূপতি কয় মুকুতা চরিত। 

শুনহ বৈষ্বগণ মজাইয়া চিত৪ ॥ 

ষছুনন্দন দ্দাস অনুদিত মুক্তাঁচরিত গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ছিন্লানব্বই । কবি দমগ্র 

গ্রন্থের অনুবাদ স্বীর্ঘবিস্তার পূর্বক কাক্ুকলামপ্তিত বাণী ভঙ্গিসত স্বসম্পন্ন করেন । 

ভশিতায় কবি বলিয়াছেন, 

মুক্তা চরিত কথা জ্যুত হইতে পরাষ্ত। 

গায় দীন এ যছুনন্দন€ | 

কৰি ঘছুনন্দন মুক্তাচরিত গ্রন্থে হেমলতা! ঠাঁকুরাণীর শিশু বলিয়া পরিচয় দিঘাচেন। 
যথা” 

শ্রীচৈতন্ কপান্বিত শ্রগোপাল ভট্ট খ্যাত 

ূ তার কপাপাত্র শ্রীআচাধ্য ৷ 
ঠাকুর মোর দয়াময় তার কন্তা মহাশয় 

হেমলত! আমার আচার্য ॥ 

১1 গঃ €৪৪৪। ২। সাঃ পঃ ২৬৮১। 

৩। সাঃ পঃ ১২৬৮। ৪1 এ ১২৬৮পৃ১ওক। 

৫ | বঃ নঃ প্রঃ মঃ) পুথি সং ২২৭৫।২৬, পৃঃ ১৫ক । 

৬। মুক্তাচরিত, বঃ নঃ গর: মঃ. পুথি লং ২২৭৫/২৬, পৃঃ »৪ক। 



৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

এতিহাসিক স্ুত্রান্সন্ধানের ফলে যছুনন্দন প্রণীত আরও কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ 

হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পুষ্টাস্তত্ব্ূপ কয়েকটি গ্রন্থের উক্তি 

উদ্ধত হইল-__ 

শীযুক্ত প্রভূ যোর আচাধ ঠাকুর । 

গৌড়ে রাঁধারুষ্ণ প্রেমের অঙ্কুর ॥ 
রাধাকঞ্চ প্রেম দিল তাহার নন্দিনী | 

শ্রীল শ্রীহেমলতা৷ নাম ঠাকুরাণী১ || 

ঠাকুর আচাধ্য প্রভু আমার প্রভুর প্রত 

এই মোর ভরস। অন্তরে । 

শ্রনিবাস আচাধকে “আমার প্রতুর প্রভু' বলায় বুঝিতে পারা যায় শ্রনিবাস 
কন্যা হেমলতা যদুনন্দনের প্রভু অর্থাৎ গুরু ছিলেন । এইকপ আর একটি উক্তি__ 

শ্লীনাচার্ধ্য প্রতৃর কন্তা শ্রীল হেমলতা৷ | 

প্রেম কল্পবল্লী কিব৷ বণিয়াছে ধাতা ॥ 
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস। 

কর্ণানন্দ রস কহে যছুনন্দন দাসও ॥ 

এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যছুনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু 

ছিলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুরের সযোগ্যা কন্ত! শ্রীল হেমলতা৷ 

ঠাকুরাণী | | 

যছুনন্দন দাস বৈষুব ধশ্মীবলম্বী ছিলেন। কিন্ত জন্মগত অধিকারে কাহারও 

বৈষবত্ব সর্বত্র মানিয়া লওয়! যায় না। কেননা একই বৈষ্ণববংশে জন্মলাভ 

করিয়া কেহ বৈষঝুব কেহ শাক্ত ধর্ধ অবলম্বন করিতে পারেন । যেমন, গেতন্যদেবের 

'অনুরক্ত ভক্ত বৈষ্ণব চিরগ্রীব দাসের পুত্র বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস গ্রথম 

জীবনে শাক্ত ছিলেন । গ্রেমবিলাস গ্রস্থে এইরূপ উল্লেখ আছে, 

এবে লিখি গোবিন্দের অন্বাস্থ্য করণ ! 

গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন ॥ 
৬০০ পদ পপ 

১। বিদগ্ধ মাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৯৭, পৃঃ »৬খ। 

২) জীকৃককর্ণাম্বৃতঃ কঃ বি ৩৭০৬ পৃ ধক | 

৩। কর্ণানঙ্গ বঃ নঃ গ্রঃ ম:, ২২৮৯/৪। পৃঃ ২প্থ !, 
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তার দেবী-উপালন! শাক্ত মহামায়া । 

সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্চে তার দয়া ॥ 

মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাঁৎ। 

মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাঁত* ॥ 

পরে এই গোবিন্দ্াস রাধারুঞ্চ মন্ত্র গ্রহণে রোগমুক্ত হন এবং দীর্ঘ জীবন লাভ 
করেন --. 

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। 

কিবা আছিল তার হইতে মরণ ॥ 

কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। 

এইরূপে ছত্রিশ ব্সর করিল যাঁপন২ ॥ 

ষদ্বনন্দন দাসের বৈষ্ণবস্বও সেইরূপ বৈষ্ণব সমীপে দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তই শ্বীকৃত। 

বৈঞ্ব সমাজে পুজনীয়। হেমলত। ঠাকুরাণীর শিল্ত হওয়ায় তিনি বৈষ্ব আখ্যা! লাভ 

'করেন। 

কর্ণীনন্দ গ্রন্থ হইতে জানিতে পার! যায় যে যছুনন্দন দাম বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত 

হওয়ার পর দীক্ষাণ্তরু হেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রপাট বুধই পাড়ায় 'শ্রীমতী নিকটে, 
অবস্থান করিয়া ধর্মজীবনে আনন্দ আম্বাদন করিতেন-_ 

বুধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে । 
সদাই আনন্দে ভাসি জাহুবীর তটে৩ ॥ 

বুধই পাড়ায় অবস্থান করিলেও তাহার নিবাস ছিল কাটোয়ার অন্তর্গত মালিহাটি 
গ্রামে। আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া কবি কণানন্দ গ্রন্থে নিজ নিবাসম্থলের উল্লেখ 

করিয়াছেন__মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার?৪ | যছুনন্ধন দাস যে 

ব্ধমান জিলার অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং আতিতে বৈদ্য 

ছিলেন তাহা সতীশচচ্দ্র রাঁয় সম্পাদিত পদ্দকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে৫, 

যহনন্দন তাহার মৌলিক ও অন্থৃবাদ গ্রন্থের কোনটিতেই এমন কোন আত্মপরিচয় 

৯। প্রেমবিলাস, পঃ ১*৭। 

২৪ এ পচ ৯১০ | 

৩) করণাননা, বঃ নঃ গ্রঃ মত ২২৮৯1৫, পৃঃ ৫৭ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ১১৯ । 
৪। ত্ী গা ০ পু ১৫ক 1 

নি] 

এ) পর্াকলসতর ॥ন খণ্ড, পৃ ১৯৫। 
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দ্বেন নাই যাহাতে তাহার পিতামাতার নাম ও বিবরণ জান! যাইতে পারে। 
ভবে তিনি যে বৈষ্ঠকুলে জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মৌলিক ও অন্রবাঁ 

গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । গোবিন্দ লীলাম্বত গ্রস্থের শেষদিকে কবি বলিয়াছেন _ 

শ্রচৈতন্যদাসের দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস 

আচাষ্য আর শ্রীল হেমলতা! | 

তার পাদ পল্ম আশ এ যছুনন্দন দাস 

অদ্থষ্ঠ গ্রারূতে কনে কথা ১ ॥ 

শ্রীনিবাস কন! হেমলতা যে কবির ইষ্ট দেবতা তাহা তিনি এই স্থলেও উলেখ 

করিয়াছেন । শেষ ছত্রের “অ্বষ্ঠ' উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি জাতিতে 

বৈস্ত ছিলেন । কর্ণানম্দ গ্রন্থেও তিনি নিজেকে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-- 

দীন ষছুনন্দন দাস বৈদ্য নাম যার২ । 

রুকপদ দ্বাসবাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রগোবিন্দ লীলামুত রস' গ্রন্থের ভূমিকায় 
যদুনন্দনের নিবাসস্থল "3 বংশ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ষে যদুনন্দন 
“কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাঙগিরথীর পশ্চিমতটে মালিহাটি গ্রামে বৈষ্যবংশে 

জন্মগ্রহণ করেন”৩। খগেজ্দনাথ মিত্র ও নবদ্ীপ ব্রজবাসপী সঙ্কলিত “পদ্বামৃত 

মাধুরী”-তেও উল্লেখ আছে-_“ষছুনন্দন মালিহাটি গ্রামনিবাী বৈদ্যবংশীয়”& | 
ভাঃ সুকুমার সেন মহাঁশয়ও যছুনন্দনের বাসস্থান “নিবাস মালিহাঁটি গ্রাম” 
ৰলিয়াছেন। কিন্ত ফছুনন্দন মৌলিক গ্রন্থ কর্ণানন্দ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে নিজ 
নিবাস স্থলের কথা উল্লেখ করেন নাই । যনে হয়, ষছুনন্দনের মালিহাটি শ্রাষে 

বাসস্থানের সিদ্ধান্তের একমাত্র স্ন্ন কর্ণীনন্দ গন্থ। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে 

বাসস্থানের উল্লেখ না থাকায় এবং কর্ণানন্দে অনেক প্রক্ষি্ধ অংশ প্রবেশ করায় 

বাসস্থানের এই সিদ্ধান্ত নি:সংশয়ে গ্রহণ কর যায় না! 

যছুনন্দন দাসের জীবনকাল সম্বন্ধেও সঠিক কোন তথ) রানা যায় না। তবে 
তিনি যখন ষোড়শ শতকের শেষপাদের বিখ্যাত বৈষ্ঃবাচার্ধ্য শ্রীনবাসের কন্ত! 

১। গোবিন্দ লীলাম্বত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৫৪ | 

২। কর্ণানন্গ, বং নঃ গ্রঃ মং, ২২৮৯/৫ পঙ ১৫ক। 

৩। গোবিন্দলীলাম্ৃত রস-ভূমিক] । 
৪ ॥ পদাম্বত মাধুরী । 

«| বাংলাসাহিভোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড জপবার্ধ, পঃ ১৬, ডাঃ সুকুমার সেন চিত প্রস্থ ।. 
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হেস্গুলতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ঘুক্তি অনুসারে তাহার জীবনকাল 
ষোড়শ-সপ্তদশ শতাবীর অন্তর্গত ধরা যায়। কর্ণানন্দ গ্রন্থেও ইহার সমর্থন পাঁওষ! 

যায় 1 ষথা,-- 

পঞ্চদশ আর বৎসর উনত্রিশে ! 

বৈশাখ মাসেতে আর পুণিম! দিবসে ॥ 

নিজ প্রভুর পাদপন্প মন্ডকে ধরিয়! | 

সম্পৃণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়» ॥ 

১৫২৯ শকাষ্ধে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টান্ধে বৈশাখ মানের পৃপিমা তিথিতে কবি যছুনন্দন 

কণানন্দ গ্রন্থ-রচনা কাধ্য সমাপন করেন । সতীশচজ্জর রায় সম্পাদিত কল্পতরুতে 

উল্লিখিত আছে-_-“পদকর্তা ও কবি যদুনন্দন দাদ ১৫২৯ শকে ৭** বৎসর বয়সের 

কালে তাহার কর্ণানন্দ নামক এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন২ 1 ১৫২৯ শক 

অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব। কর্ণানন্দ রচনার কাল হইলে আর রচনাঁকালে কবির বয়ন 
৭* বৎসর গণ্য করিলে রচগ্ষিতার জীবনকাঁল সঞ্চদশ শতব্ীর প্রথম পারদ পর্বস্ত 

গণ্য করা যাঁয়। কিন্তু কর্ণীনন্দ রচনাঁকালে যে কবির বয়স সত্বর বংসর হইয়াছিল 

ত্বাহ। কবি নিজ কর্ণানন্দ গ্রস্থে উল্লেখ করেন নাই! অন্য অশ্রবাদ গ্রন্থ গুলিতেও 

জীবনকাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই । তবে তিনি যেখানে ১৬৭৭ শ্রীষ্টাবে কর্ণানন্দ 

প্রস্থ প্রণয়ন করেন সেখানে স্গরদশ শতাব্দী পর্যস্ত তাহার জীবন-কাল হ্বীকার 

' করিতে হয়। ইহা ব্যতীত, যছুনন্দন শ্নিবাঁন আচার্ধ্যের পূর্ববর্তী কবি না হওয়ায় 

ইহার পক্ষে একটি যুক্তিসঙ্গত সমর্থনও পাওয়া যার । ফদুনন্দনের জীবনকালের 

স্ক্রানুসন্ধানে শ্রীনিবাস ও তাহার কন্তা হেমলতার জীবনকাল অন্ুদরণ করিলে 

বিষয়টি স্প্ই হইবে। চৈতন্তদেব বিদ্যমান খাকিতেই যে শীনবাদ আঁচাধ্যের 
বিস্তমানতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কয়েকটি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উক্তি হইতে 
আনা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্ কর্ণপূর কবিরাজ নিজে, 

লিখিয়াচ্েন_ 

গচ্ছন পুরুযোত্তমং পথি শ্রুতঞ্চেতন্য সঙ্গোপন: 

ৃচ্ছভূয়কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতংদ্বদ্ধিক্রুত: । 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ প্রঃ মন্ফিব ২২৮৯/৫ পৃঃ ৫৭ক 
ৎ২। পদকলতরু। পৃ১ ১৯৫। 
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'তত্পাঁদ হদি সন্িদায় গতবান্ীলাচলং যঃ স্বয়ং 

সোইয়ং মে করুণা নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রতুঃ৯ | 

-_পুরুষোত্ধম যাইবার কাঁলে পথে শ্রচৈতন্তের তিরোধান বা শ্রবণ করিয়। যিনি 

কেশ উৎপাটন করিতে করিতে € নিজ খিরে আঘাত করিতে করিতে মুচ্ছিত 
হইয়াও তাহার চরণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন সেই 

ককণানিধি আমার প্রভু শ্রীনিবাস জয়যুক্ত হউন । 

শ্রীনিবাস আচার্য্ের অপর শিষা নৃসিংহ কবিরাজও লিখিয়াছেন পুরুষোত্ম 

গমনকালে শ্রীনিবাস চতন্যদেবের তিরোধান বাতা শ্রবণ করেন-_ 

গন্ধং শ্রীপুরুযোত্রমং কৃতমতি শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু 

শ্চৈতন্থাস্ত কুপানুধেজন মুখাচ্ছ-ত্বা তিরোধানতাম্ । 

ুঃখোধৈ জ মুহুমুচ্ছ ভগবান দৃষ্টাইয়ং ভক্তব্যথা- 
মাশ্বাসা তিশয়* দয়ীমভিবদম্ স্বপ্পে সমাদিষ্ট বান২ ॥ 

_ শীশ্ুনিবাস গ্রতু পুরুযোতরম গমনে মনস্থির করিলে লোক মুখ হইতে কৃপানাগর 
চৈভন্তের তিরোধানতা৷ শ্রবণ করিয়া ছুঃখ শ্রোতে তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছিত হইলেন । 
অনস্তর ভগবান তক্তের ব্যথা দেখিয়া সদয় হইয়া তাহাকে অতিশয় আশ্বাস, প্রদান 

পুবক স্বপ্নে আদেশ করিলেন । 

এইরূপ নরহরি চক্রবর্তী গ্রণীত ভক্তি রত্বাকর ও নরোত্বম বিলাস, যনোহর 
ঘাস রচিত অনুরাগবল্রী, নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রনিবাস আচার্যের , 

চৈতন্ত-দর্শন নিমিত নীলাচল যাত্রার উল্লেখ আছে । যথা-_ 

মনের আনন্দে শ্রানিখাসের গমন | 

কত্দুরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥ 

মহাপ্রভু অদশন এ বাক্য শুনিতে । 

যে দশা হইল 'তাহা কে পারে বণিতে৩ ! 

'অন্গরাগবল্লীতেও উক্ত হইয়াছে-_ 

“বিনয় প্রবন্ধরূপে আজ্ঞা লইয়া ! 

মহাপ্রভু পাশে চলে হরবিত হৈয়া ॥ 

১) নরোদ্ভম বিলাস, পৃঃ ৮৩-বহ্মতার বৈষ্ব গ্রন্থাবলী সংক্করণ । 

২। নৃসিংহ কবিরাজ কৃত 'দবপদু” পৃঃ ১*৯, ভক্তি রত্তাকর, পৃঃ ৬ৎ। 

৩। ভঃ রঃঃ প্রঃ ৬৪, প্রীমদ্ সৃন্গরানন্দ বিদ্াধমোদ কর্তৃক প্রকাশিত । 
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পথে যাইতে শুনি মহাপ্রত্ অস্তর্ধান | 

মৃছিতে পড়িয়া ভূমে গড়াগডি যান১ ॥ 

অতএব চৈতন্য দেব বিদ্যমান থাঁকিতেই যে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহাতে সংশয় থাকে না । কিন্ত শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্তির উদ্দেশ্তে তিনি যখন 
নীলাচলে যাত্রা করেন সেই সময়ে তীহার বয়ন কত ছিল তাহ সঠিক জান! যায় 
ন1। ভক্তি রত্বাকরে উলিখিত হইয়াছে শ্রীনিবাস যখন চৈতন্তদেবের দর্শন নিমিত্ত 
পুরুযোত্রম ধাঁমে যাত্রা করেন সেই সময় শ্রীনিবাস কিশোর বয়ন্ক ছিলেন__ 

মাঘ শুরু! পঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ। 

মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন | 

কিশোর বয়দ অতি সুন্দর শরীর২ | 

কিশোর বলিতে সাধারণভাবে একাদশ ধ্সর হইতে পঞ্চদশ বয়স পযাস্ত পুরুষ 
মাঁলযকে বুঝায় । অতএব শ্রীনিবাস তখন বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া একাদশ 

হইতে পঞ্চদশ বসর বয়সের সাঁমাবদ্ধ কৈশোর-জীবনে পদার্পন করিয়াছিলেন বলা 

চলে। কিন্তু বাঁলোর সীম! অতিক্রম করিলেও একাদশ হইতে ব্রয়োদশ বৎসর 

পধ্যস্ত সকল কিশোরই প্রায় বালক-ম্বভাঁব অতিক্রম করিতে পারে না । এই 

বয়সের একটি কিশোরের পক্ষে সুদূর নীলাচলের বিদ্ববল পথে, পিতামাতার সঙ্গ 

রহিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদর্শনের 'নমিত যাত্রা করা সম্ভব নয় বলিয়া, 

ধরিয়া লওয়া যায় চৈতগ্তদেবের অপ্রকটকালে ১৫৩৪ খ্রীষ্টান শ্রীনিবাসের 'বয়দ 

কমপক্ষে ১৪1১৫ বৎসর মধ্যে ছিল। মেই অনুসারে শ্লীনিবাসের জন্মকাল 

আনুমানিক ভাবে ১৫১৯1১৫২* শ্রীষ্টাব গণ্য কর! যায়। কিন্তু পপ্তিতগণ শ্রীনিবাস 

আচাধ্যের জন্মকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন৩ | হবে আমরা দেই 

১। অন্ুরাগবল্লী, পৃঃ ১৮, তডিৎকাঙ্ছি বিশ্বাস কতৃক প্রকাশিত । 

২। তঃরাঃ পৃঃ 5৪ । 

৩। “গোঁরপদ তরঙ্গিণী' সঙ্কলন গ্রস্থের ভূমিকায় জগগ্বন্ধু তদ্র মহা'শষ শ্রীনিবাস আটাধে)র 
জন্মকল ১৫৬৫-৩৬. শক-১৬৪৩-৪৪ শ্রী: অনুম'ন করেন। রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয়ের 

09৮ চ67%058০ পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে জানা যায় ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৮৭ স্বীষ্টান্দের 

নিকটব্তাঁ কাল। রাধাগোবিল্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃতের ভুমিকায় শ্ীনিবাসের জন্মকাল 

১৫৭২-৭৬ শ্রীষ্টাব্ের মধাবর্তী কাল বল! হইয়!ছে। পুপিনবিহথীরী দাস তাহার “বৃন্দাবন কথা” 
গ্রন্থে গীনিবাসের জন্ম ১৫১৯ শ্রীষ্টা ব উল্লেখ করিয়'ছেন। সূখনয় মুখোপাধ্যায় তাহার প্রাচীন, 
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লব তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়। ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্য অপ্রকটকানে 

শ্রী“নবাদকে কিশোর বয়ম্ব গণ্য করিয়া জন্মকাঁল ১৫১৯1১৫২* খ্রীষ্টাব্দ গণ্য 

করিলাম। ইহার পর শ্রীনবাসের ধর্্-জী বনে প্রবেশ, বিবাহ, সন্তান লাভ প্রভৃতি 
দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অতিক্রান্ত হইলে যছুননন শ্রীনিবাস কন্তা হেমলতার 

অনুগ্রহ লাভ করেন। কিশোর বয়স্ক শ্রানিবাস চেতন্তদেবের তিরোধানের 

অব্যবহিত পরেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট বৈষঃব শাস্ত্র 

অধ্যয়ন করেন! অধ্যয়ন শেষে শ্রাক্ষেত্র হইতে ফিরিয়! কিছুদিন শ্রীধণ্ড, নবছীপ, 
শাস্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন! বুন্দাবনে গমন করেন 

ইহার অনেক পরে। অন্ুরাঁগবল্লী হইতে জান! যায় ষে তিনি তিনবার বুন্াবনে 

গিয়াছিলেন__ 

তনবার বৃন্দাবন গমনাগমন৯ । 

তিন প্রথমবার যখন বুদ্দাবনে গমন করেন তাহার পুবেই শ্রুসনাতন-রূপ দেহত্যা্ 

করেন। কর্ণপুর কবিরাজ তাহার 'শনবাস গুণলেশ সুচক” গ্রন্থে লিখিয়াছেন থে 

শ্রানিবাস প্রথমবার বুন্দাবনে পদার্পণ করা প্রাক্কালে মথুরাঁনগরে প্রবেশ করিয়াই 
রূপ-সনাতনের অপ্রকট বা শুনিতে পান, তখন শোকাভিভৃত হইয়। বলেন-- 

হা হ রূপ কুতোগত: 

কক গতবান্ হা হা তদীয়াগ্রজঃ২ | 

_-হাহারূপ কোথায় গেলেন, হা হা তদীয় অগ্রঙ্জ কোথায় গ্রিয়াছেন! সম্ভবত 

শ্রী্প-সনাতন অন্ধ সময়ের ব্যবধানে দেহরক্ষ। ক/রয়াছিলেন। একজনের তিরোধান 
পূর্বে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটিলে শ্রনিবাঁ তাহা পৃর্বেই অবগত থাকিতেন এবং 
উভয়ের বিচ্ছেদে একসঙ্গে (বলাপ করিতেন না । বুন্দাবনে বূপ-সনাতন গোস্বামীর 

তিরোধান তিথি অল্পদিনের ব্যবধানে পালিত হইয়া থাকে । স্নাতন গোম্বামীর 

তিরোধান ভিথি পালিত হয় গুরু পুণিম| দিবসে । ইহার সাতাইশ দিন পর 

শ্রাবণ শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে রূপ গ্রোস্বামীর তিরোধান দবস পাঁলিত হয়। 
সপ শপ স্পা স্পা সা 

বাংল। সাহঙত্যের কালঞম' গ্রন্থে ১৫১৯-০০ শীঃ শআ্রনিবাসের জন্ম বলেন। ডাঃ বিমানাবহারা 

মজুমদার তাহাব “যোডশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিতেঃ' ১৫১৬-১৭ শ্রী: শ্রীনিবাসেব জন্ম 

বলিয়াছেন । 

১। অনুরাগবল্লা, ৬ মঞ্ররী১ পুঃ ৯৭১ তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত ওন্ক । 

২। 'শ্রীনি ধ দগ্ডণলেশ সূচক”, ২* সংখাক প্লোক । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ১৫ 

সনাতন গোত্বামীর ভিরোধান কাল নির্ণয় করিতে পারিলে শুনিবাঁসের প্রথমবার 

বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় কর! যায়। সনাতন গোস্বামী ১৫৫9 প্রীটাব পর্যস্ত 
যে জীবিত ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় তৎ্গ্রণীত “বৈষ্ণব 'তোঁষণী, গ্রন্থ হইতে। 
কারণ এই গ্রন্থের রচন। কাঁল ১৫৫৪ খ্রীই্রাব্ষ। এই গ্রন্থের পরে তাহার আর 
কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা শেষ রচনা রূপে গণ্য হয়। 

সেই অনুসারে সনাতন-রূপের অপ্রকট কাল ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টা্ষ বলিয়! 
আম্মানিকভাবে ধরা যায়। অতএব শ্রানিবাসের প্রথমবার বুন্দাবনে গমন 
১৫৫৪-১৫৫৫ ইরাকের মধ্য ঘটিয়াছিল বলিতে পার যায়। টচৈতন্যদেবের 

তিরোধান কালে ১৫৩৪ খ্রী্টাবে যদি শ্রানিবাসের বয়স অন্ততপক্ষে ১৪-১৫ বৎসর 

হইয়া থাকে, ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টান তাহার বয়স ৩৯-৩৫ বৎসর হইবে। প্রথমবার 

বুন্দাবনে গমন করিয়া দীর্ঘ কয়েক বৎসর তিনি নেখানে অবস্থান করিয়া শাহ 

অধ্যয়ন করেন । যদি তথায় চারি বসরও অবস্থান করিয়া থাকেন তবে বঙ্গদেশে 

প্রত্যাবর্তন কালে তাহার বয়স ৩৮-৩৯ বৎসর গণ্য কর! যাক়। তিনি প্রথমবার 

বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবত্ন করিলে মহাপ্রতু-পত্বী বিষুপ্রয়া দেবীর তিরোধান 

ঘটে। ইহার পর সকলের অনুরোধে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন । অন্যরাগ বনী 

হইতে ইছার সন্ধান পাওয়া যায়-- 

বিষুপ্রিয়া জীউ অপ্রকট শুনি। 

বিস্তর কান্দিল নিজ শিরে ঘাত হানি ॥ 

বিবাহ করিতে যত্ব অনেক প্রকার। 

করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার ॥ 

সবার উপরোধে বিবাহ করিল৯। 

শানিবাস প্রথমবার বিবাহ করেন বিষণপ্রয়াদেবীর অপ্রকটের অল্পকাল মধ্যে । 
তাহার দুইটি পুত্র অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তক্তগণের অস্ুরোধে দ্বিতীয়বার 

(ববাহ করেন এবং বারভদ্র গোম্বামীর কৃপায় তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ০০৮০০ 

জন্ম হয়। অগ্চরাগবল্পীতে উল্লিখিত হইয়াছে 

তবে ঠাকুর পুত্র সব অপ্রকট হেল।। 

পুন বংশ বক্ষ! লাগি উপরোধ কেলা ॥ 

১। অন্বরাগবল্লী, ৬ মঞ্রী, পৃঃ ৮৯, তড়িৎকাস্তি বিশ্বাস সম্পাদিত । 



১৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সকল মহাস্ত মিলি পুন বিবাহ দিল । 

তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিল ১ ॥ 

গীতগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি স্বরচিত ুন্িকা 'জান্বাতত্ব মর্যার্থে নিজের জন্ম 

বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন__ 

বন্ুম্থত বীর অতি অপরূপ 

গুণের নাহিক ওর । 

তাহার শ্রীমুখ তাগ্বল চধিতে 

জনম হইল মোর ॥ 

দয় করি মন্ত্র দিল জনম সফল কৈল 

মোর প্রত বীর চন্দ্র রাঁয়। 

তাহার চরণ আশে শ্রনিবাস সত ভাষে 

এ গীতগোবিন্দ গুণ গায় ॥ 

পরবস্তা গ্রন্থ ভক্তিরত্বাকর ও নিত্যানন্দ দামের প্রেমবিলাসেও শ্রীনিবাস আচার্ষের 
দ্বিতীয়বার বিবাহের উল্লেখ আছে। ছুই পত্বীর গর্ভে তাহার সাতজন সন্তান 

জন্মিয়াছিল। শ্রানিবাস আচার্ষের পরিবারতুক্ত মনোহর দাঁস কর্তৃক ১৬৯৬ 

শ্রী্টাবে রচিত অন্গরাঁগবলী গ্রন্থে শ্রীনিবামের পুত্র কন্তার এইরূপ উল্লেখ আছে-_ 

বৃন্দাবন বলত ঠাকুর বড় পুত্র । 

তার ছেটি শ্রীরাধারুষ্ঙ ঠাঁকুর পুত্র ॥ 

শ্রুহেমলতা ঠাকুরবি ভগিনী তাহার 

শ্রীরম্প্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী যাহার ॥ 

শ্রীকারঞ্চন লতা ঠাঁকুরঝি মৃমুম1! অভিধান । 

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি নামও | 

হেমলতা৷ ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচাধ্যের পুত্রকন্তাঁমধ্যে তৃতীয় সন্তান এবং কন্তাগণের' 

মধ্যে প্রথম । বূপ-সনাতন তিরোধান কাল ১৫৫৪-৫৫ শ্রীষ্টাঞ্খ, এবং শ্রীনিবাসের 

বুনদাবনে অবস্থান কাল এই সঙ্গে ৪ বশর গণ্য কবিয়া প্রত্যাবর্তন কাল দীড়ায় 

১৫৫৮-১৫৫৯ শ্রীষ্টাক্ষ। ইহার পর শ্রীনিবাসের বিবাহ এবং তৃতীয় সন্তান 

১। অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্ররী, পৃঃ ৯৯ তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত 

৯1 বইঃ নঃ গ্রঃ মঃ, বাংল বিধিধ, ৬২ক পু'খি। 
৩। অনুরাগবল্লী, ৭ মগ্ররী, পৃঃ ৪৪1 



বৈষব সাহিত্য ও ষছুনন্দ্ন ১৭ 

ছেমলতাঁর জন্স গ্রহণ করিতে কমপক্ষে আরও € বৎসর যোগ করিতে হয়। 

অতএব ১৫৫৮-১৫৫৭ শ্রীগান্দের সঙ্গে চারি বৎসর যোগ করিয়া হেমলতার জন্মকাল 

১৫৬৩-১৫৬৪ স্রী্টাব ধর! যায় । হেমলতা শৈশব বালা কৈশোঁর বয়স অতিক্রম 

করিয়া দীক্ষাদীনের মত গ্ররু দায়িত্রপূর্ণ কাঁজের বয়স প্রাপ্ত হইলে যদুনন্দন 
ভাঁহাঁর নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সেইজন্য মনে কর! যাঁ় দীক্ষাদানের 

সময় হেমলতাঁর বয়স অস্তনঃপক্ষে ১৯-২০ বৎসর হষ্টয়াছিল। ১৫৬৪ শ্রীষ্টাবের 

সঙ্গে ১৯-২০ বখসর যোগ করিলে মোটামুটিভাবে হেমলতাঁর নিকট ষছুনন্দনের 
ঈক্ষাগ্রহণের কাল ১৫৮৩-১৫৮৪ শ্রীগা্ গণা করা যায়। বে এইখানে আরও 

একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পিন শ্রীনিবাস আচার্য জীবিত থাকিতেই কন্ঠা 

হেমলত। দীক্ষারদদীনের অপ্রিকার লাভ করিয়াছিলেন কিনা? অন্ুদঙ্গানে জানা 

যায় যে শ্রীনিবাসের ছুই পুত্রের হ্বকাঁল মু্য ঘটিলে কল্সাগণেক মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্তা 

হেমলতাকে শ্রীনিবাস নিজ গৃহের “দব বিগ্রহ বংশীবদত নামক শালগ্রাম শিল। 

সেবার অধিকার প্রদান করিয়াচিলেন | যথা» 

কতকালে শ্রীহেমলত। ঠাঁকুরঝি মহাশয় । 

সেবার প্রকাশ লাগি প্রযত্ব করয় ॥ 

অনেক প্রয়াসে তীর উৎকণ্ঠা জানিয়া । 

আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হয়! ॥ 

আজ্ঞা পায়া শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল। 

অঙ্গ সেবা করাইয়! মন্দিরে বসাইল১ ॥ 

অতএব পিতা বর্তমানেই বিগ্রহসেবার অধিকার লাভ করায় দীক্ষাদানের 

অধিকার পাওয়াও হেমলতার পক্ষে অসঙ্গত নয়। ধরিয়। লওয়। যায় হেমলতার 

দ্ীক্ষাদানের আরম্তকাল যোভশ শতকের শেষপাদ | যদুনন্দন এই সময়ে হেমলতার 

শিশ্বত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্ব এই সময়ে যছুনন্দনের বয়স যে কত ছিল ভাহা। 

জানা যায় না, তিনি হেমলতাঁর বয়োজ্যোষ্টও হইতে পারেন, কারণ গুরু হইতে 

শিষ্কের বয়স অধিক হইতে বাধা নাই । আবার হেমলতা অপেক্ষা যদ্বনন্দন কম 

বয়স্ক হওয়াও অসঙ্গত নয়। যোঁডশ শতকের শেষপাদ যদুনন্দনের দীক্ষা গ্রহণ 

১। অনুরাগবল্লী ৬ মঞ্জবী পৃঃ ৯৮, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস সম্পাদিত । 

৯. 



১৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনজ্দন 

কাল ধরিলে এবং ১৬৯৭ শতাব্দী কর্ণানন্দ রচনার কাল ধরিলে যছুনন্দমনকে আমরা 

যোডশ সপ্তদশ শতাবীর মগ্যবর্তী কালের কবিরূপে গণ্য করিতে পারি । 
এঁতিহাসিক অশ্গসন্ধানে জানা যায় যহ্নন্দন পদাবলী ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা! 

করিয়াছেন। সংস্কত কাব্য নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন । যছুনন্দনের স্তায় 
এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব কম কবিই বিচরণ করিয়াছেন। 

এই পর্যস্ত যে সব বৈধুব কবি ও পদ্দকর্তার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 

অনেকেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে থাকিয়। সাহিত্য হৃষ্টি করিয়াছেন । যেমন» 

নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বুন্নাবন দাস মৌলিক গ্রস্ত চৈতন্ত ভাগবত প্রণয়ন করিয়া 
মৌলিক সাহিত্য ভাগাঁর সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পদাবলী বা অনুবাদ সাহিত্যে 

তাহার দান নাই বলিলেই চলে। তবে পদাবলী সাহিত্যে বুন্দাবন দাস ভণিতায় 

যে সব পদ পাওয়] যাঁয় তাঁহার মধ্যে একটি পদের কয়েকটি চরণ-_ 

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমাঁর | 

পতিত উদ্ধার লাগি ছুবান্ু প্রসার ॥ 
চি খা চি ক 

বৃন্দাবন দাঁস এই মনে বিচারিল। 

ধরণী উপরে কিবা! বিজরী পডিল১ ॥ 

«বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাঁয় নিত্যানন্দ শিষ্ক বৃন্দাবন দাস পদটি লিখিয়াছেন। 

আরস্তে গুরু নিত্যানন্দের বন্দনা এবং ভণিতায় বুন্দাবন দাসের নাম উল্লেখ থাকায় 

পদটি যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষা বৃন্দাবন দাসের রচনা তাহা বুঝিতে অস্থবিধা হয় 
না। এইরূপ, শ্রীরুষ্দাস কবিরাজ গোশ্বামীও মৌলিক-সাতিত্য অগা । তিনি 

প্রধানত সংস্কত ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! কিন্ত বাংলাভাষায় তিনি 

চৈতগ্ঠচরিতামৃত নামে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এই গ্রন্থে তাহার 

কিছু পদাবলী ও শ্লোক অনুবাদ কাধ্যের নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। তবে ধারাবাহিক 

ভাবে তিনি যে কোন সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থের অন্গবাদ করেন নাই তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে! “চৈতন্মঙ্গল” প্রণেতা লোচনদাঁস মৌলিক গ্রস্থ ও পদ রচনায় 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অন্তবাঁদের কাঁধ্যেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন “জগনাথ 

বল্লভ নাটকের সঙ্গীতগুলির সুন্দর অন্থবাদ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি সঙ্গীতগুলির 

১। গীতচন্দোদয়,পৃঃ ৯৭। 
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লামান্ত শুত্রপাত ধরিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ তিনি জন্ুবাদ 

করেন নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে ছুইজন “নরহরি? প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 

তাহাদের মধ্যে একজন লোচনদাসের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর । পদকর্তা ও 

মৌলিকগ্রস্থ প্রণেতারূপে ইনি পরিচিত। অপরজন নরহরি চক্রবর্তী, ইনি অষ্টাদশ 
শতকের কবি। পদকত্তী ও মৌলিক গ্রন্থ প্রপেতারপে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ভক্তি রত্বাকর১, নরোত্মবিলাস২ও শ্রীনিবাসচরিত৩ ইহার মৌলিক রচনা । ভক্তি 

রত্বাীকরে কবির স্বরচিত অনেকপদ ধৃত হইয়াছে । 

যোঁড়শ সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবিগণের মধ্যে বাঁধা বল্পভ দাস, গোবিন্দ 

দাস, নরোত্তম দাঁস পদকতারুপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন । “গৌরপদ তরছিনী” পদ সঙ্কলন 
গ্রন্থে রাঁধাবল্পভ ভণিত। যুক্ত ১৮টি পদ উদ্ধত হইয়াছে । ইনি তিরোভূত মহাজনদের 

সম্বন্ধে শোচক পদীবলী?৪ লিখিয়াছেন। তবে ইনি রঘুনাথ দাদ গোম্বামী প্রণীত 

সংস্কৃত গ্রন্থ “বিলাপ কুম্ুমাঞ্তলি'র৫ অশ্ুবাদ করেন বলিয়া জানা যায়। রামচন্দ্র 

কবিরাজের ভ্রাতী এবং শ্রীনিবাস আচাধের শিশ্ত গোবিন্দ দাস পদ্দকত্ারূপেই 

প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি কুষ্কদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলামৃত অনুসারে 

রাঁধারুঞ্ের যে অষ্টকালীয় লীল! বর্ণনা করিয়াছেন, মূলতঃ ইহা পদ সমষ্টি। 
লোকনাথ গোম্বামীর শ্য়ি নরোস্তম দাঁসও পদকর্তারূপেই প্রসিদ্ধ । জগছন্ধু ভর্দ 

সঙ্কলিত গৌরপদ তরঙ্গিণীতে নরোত্তম দাস ভণিতায় ৪৭টি পদ ধৃত হইয়াছে । 

এই সব সাহিত্যিকগণের তুলনায়, পদাবলী, মৌলিক সাহিত্য ও অনুবাদ 
কাধ ধরিলে যছুনন্দনের সাহিত্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত বল যায় । যছুনন্দন যত 

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন উপরি উক্ত কবিগণে তত দৃষ্ট হয় না। যছুনন্দন 

বিমল রচিত সংস্কৃত শ্রুকষ্চকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি সুমধুর তাবানগবাদ রচনা 
করেন । শ্রীরুষ্ণুক্ণীমৃত ও শ্রীরুঞ্জদাঁন কবিরাজ গোম্বামীকৃত এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা 
“পারঙরঙগদ।” এই দুইটি গ্রন্থ অবলম্বনে এই অন্বাঁদ রচনা করিয়াছেন । যথা-_ 

শ্রাকষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর । 

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে মুদ্রুত। 
২। বটতল! হইতে ম্বত্িত। 

৩। ভক্তিরত্বাকরের উল্লিখিত। 

৪) সঃ ২২৫। 

€ 1 পঃ ৩৪৭, লিপিকাল ১৫৯ শকাব । 
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রং বা ৬ গু 

কষ্দান কবিরাজ সেইভাবে মঞ্্ হইয়]। 
টাক! লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়!৯ ॥ 
ধা ঞ নং ৬ 

এই স্ব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিয়া । 
সারঙ্গরঙগদ] নাঁম টীক1 যে হইল ॥ 

তার অন্তসারে লিখে প্রাকৃত কথনে । 

শ্রীরুষ্্দান কবিরাজের বন্দিয়৷ চরণে২ ॥ 

শ্রীল রূপ গোস্বামী রুত সংস্কৃত বিদগ্ধস্াধব নাটকের একটি অন্কবাদ রচনা করেন 

যহুনন্দন। সেই অচবাদগ্রন্ের অপর নাঁম 'লীলারসকন্ব' | কবি ভপিতায় তাহার 

উল্লেখ করিয়াছেন-_ 

রাপাকক লালারদ কদম্ব আখ্যান ! 

গাঁ দীনহীঠন যহনন্দনা।ভধানত ॥ 

যছুনন্বন রূপগোন্বামী কৃত অপর কাব্য হংসদৃতের যে পদ্যান্থবাঁদ করেন সেই 

অশ্রবাঁদ পুঁথির অপর নাম ভক্তির তরঙ্গিণী' । তরঙ্গ বা লহরীর শেষে কনি 

“ইতি ভক্তিরস তরঙ্গিন্তাং উল্লেখ করিয়াছেন । যথা__ 

শীঘ্র যাই হংসরাঁজ বিলম্বে নাহিক কাজ 

কহি যদুনন্দন একাস্তি। 

ইতি ভক্তিরস তরঙ্গিন্যা ষোড়শ লহরী৪ | 

শ্রীল কষ্*দাস গোস্বামী প্রণীত রাধারুষ্জের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বিষয়ক সংস্কৃত 

গোবিন্দলীলাম্বত কাব্য গ্রন্থের যতুনন্দন সুন্দর ভাঁবাগ্রবাদ করিয়াছেন । এই 

অন্ুবাদগ্রন্থের আর একটি নাম 'গোবিন্দচরিত? | যথা-- 

রাঁধাকৃষণ পাঁদপাদ্ম স্বেন বাঁঞ্চিত। 

এ যছুনন্দন কহে গোঁবিন্দ চরিত ॥ 

১। শ্রীকৃষ্চ কণ!মৃত, ৩৭০৬, পু$ ১1 

২। প্রীকুষ্ত কর্ণামুত ৩৭০৮ পৃঃ তখ । 

৩1 বিদদ্ধমাধব, সঃ প$ ১২৯২ পূ ৩তখ। 

৪1 হইংসদুত, ক বিহ ৩৯৮৮১ পৃঃ ১২ক। 

৫। গোবিন লীলগামৃত, প্রকাশক নিঞলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১১৫ 1 
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গোবিন্দশলীলামৃতের অপর অগবাদকরূপে রামগোপালদানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন 

রায়ের নাম পাওয়া যায়। “রসকল্পবলী' প্রণেতা রাঁমগোপালদাস তাহার এই 

অন্কলন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত| মদন রাঁয় গোবিন্দলীলা- 

স্বৃতৈর অনুবাদ করিয়াছিলেন । যথা -_- 

গোবিন্দলীলামূত ভাষ। কৈল পদাবলী১। 

রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি স্থললিত 

ভাবাহবাদ২ যছুনন্দন প্রণয়ন করেন । গ্রন্থটি আজ পধস্ত অপ্রকাঁশিত। অনুবাদের 

আরভ্ের প্রথমদিকেই যছুনন্দন কবি রায় রামানন্দের পদ বন্দনা করিয়া 

বলিয়াছেন-__ 

রায় রামানন্দ পায় বন্ুত মিনতি তায় 

অদ্ভুত ভাবোন্দেশ পাই। 
তাহার করুণ। বলে তার গ্রন্থ হিয়৷ স্ফুরে 

যাতে কৃষ্ণলীল! রস গাই ॥ 
জগন্নাথ বলত নাম গ্রন্থ অতি অঙ্গপাম 

তাঁর মুখোঁদিত প্রেমকথা। 

মোরে কৃপা কর তেন সে লীলা স্ষুরয়ে যেন 

এ যছুনন্দন গুণ গাঁথা5 ॥ 

,এই অনুবাদ গ্রস্থের রচয়িতা যে আমাদের আল্দোচ্য যছুনন্দন 'ভাহা ধরিয়া! লওয়। 

যা । কেননা, ইহাতে যছুনন্দন দাস তাহার মন্ত্রগ্ুর হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রতি 

ফথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন-- 

আচার্য ঠাঁকুর পায় দণ্ডবৎ করি তার 

চিত্ত শুদ্ধি পাই প্রেমলোভে । 

তাহার করুণ! পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী 

কৈলা তাহা যাতে স্বভাবে ॥ 

১। রামগোপাল দাস কৃত "রাধাকু্ক হস কল্পবল্পী'। ক[লকাত] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

২। জগন্নাথ বল্পত নাটক, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পঞ্জ সং ৩৭, লিপিকাল ১২৬২ সাল। 

৩। জগন্নাথ » ১, ১ % ৩৭৪৩, পত্র সং ২ক 
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শ্ীহেমলতা খ্যাতা আমার অভিষ্ট দাতা 
তার পায় মৃঞ্চি পাপ ছার । 

কভু না সেবিচ্চ তারে এ কথা কহিব কারে 

তবু কহে! মুগ্ঞি দাস যার” ॥ 

ইহ ব্যতীত যছুনন্দন দাসের আরও কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। 

যেমন, রঘুনাথ দাস গোন্বামীর সংস্কৃত পুস্তিকা “মনঃশিক্ষা।” শ্রীব্প গোন্বামী কত 

সংস্কতে রচিত হাস্তরসপ্রধান একাঙ্ক নাটিকা 'দাঁনকেলিকৌমুদী”১২ পরিব্রাজক 
শ্রপ্রবোধানন্দ সরম্বতী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃত এবং রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর সস্কত গ্রন্থ মুক্তাচারিতের ভাঁবাচ্চবাদ। মনঃশিক্ষা পুস্তিকার পদ্যান্বাঁ 

করিতে যাইয়া যছুনন্দন ভণিতায় বলিয়াছেন-__ 

মন:শিক্ষা কথা এতে দাসগোম্বামীর মুখশ্রুতে 

সংস্কৃত ক্গোকবন্ধে হয়। 

প্রারুতে কহিয়ে এখা মন বুঝাইতে কথা 
এ ষছুনন্দন দাস কয়ও ॥ 

শ্রীচৈতন্যচন্্রীমৃত অনুবাদের শেষে গ্রন্থ সমাপন কালে যছুনন্দন ভশিতায় 

বলিয়াছেন__ 

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরম্বতী কৃতং গৌরগুণ চরিত 

ভাবাঁরূপ কৰিল বর্ণন। 

বৈষ্বের কূপ হইতে সাধ্য সহ হইল চিত্তে 

শ্লাইল গুণ এ যছুনন্দন ॥ 

সমাধ্য হইল গ্রন্থ পূর্ণ হইল মনোরথ 
যত অভিলাস ছিল মনে । 

গৌরচন্দ্র গুণগান সর্বভক্ত আকর্ষণ 
নিবেদন এ যছুনন্দনে& ॥ 

১। জগরাথ বল্পভ নাটক, কঃ বি: ৩৭৪৩, পৃঃ ৩৬৭ 

২। যহছুনন্দনকৃত অনুবাদ গ্রন্থের নাম “দানলীল।! চক্দ্রান্থত” কেশবচন্দ্র দে প্রকাশিত পান্থ । 

৩ | মনঃশিক্ষা, বঃ নঃ গ্রঃ মং ২২৭২।২৪খ, পৃঃ চিহ্ন লুপ্ত । 

৪ চৈতন্য চক্সানৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃত ৪৬ । 



ঠৈষব সাহিত্য ও যছুন্দন ২৩ 

এই গ্রন্থে কবি নিজের নাঁম ব্যতীত জাত্মপরিচয়ের অপর কোন নিদর্শন ঘেন 
নাই, এইজন্ত প্রশ্ন হইতে পারে যে এই গ্রন্থের অনুবাদক আমাদের আলোচ্য 

ষছুনন্দন দাস কিনা! তিনি ষে হেমলতা ঠাঁকুরাণীর শিশ্ত তাহা এই অনুবাদে 

উল্লিখিত না হওয়ায় যুক্তি হিসাবে ইহাও মনে করা যাইতে পারে ষে হয়ত 
ষছনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর কপালাভের পূর্বেই এই গ্রন্থ অ্গবাদ করিয়াছিলেন। 

তবে এই অনুবাদে যদ্নন্দনের অপর রচনার ন্যায় পাস্তিত্য ও কবিত্ব লক্ষিত 

হয়। যথা,-_- 

সদারঙ্গ নীলাচল শিখর উপরে | 

বিহরয়ে গৌরচজ্্র নানা কুতুহলে ॥ 
শ্রীমুখ কমল তাঁথে নয়ন ভ্রমর | 

হান্ত মধুরিম| প্রেম তরঙ্গ প্রবল ॥ 

ঘুবতীগণের মনে মদন মানয় । 

মোর মনে সে বদন সদা যেন রয়১» ॥ 

কিন্ত তুনন্দনের এই অন্বাদ অপর ভাবাম্থবাঁদের ন্যায় বিষ্যার মূলক না হওয়াক় 

জার একটি সংশয় উপস্থিত হয ! তবে ইহার সপক্ষে আর একটি যুক্তি উপস্থিত 
করা যায় যে “মনঃশিক্ষা” পুন্তিকার শন্ুবাদও প্রধানত ম্লাঙসারী । সেইখানে 
ব্যাখ্যা বা বিস্তারমূলক অনুবাদ করা হয় নাই। মনংশিক্ষাকে যদি আমরা 
ষছুনন্দন দাসের অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করি সেই স্থলে চৈতন্যচজ্জ্রামৃতকেও 

খছুনন্দনের অনুবাদ বলিলে অযৌক্তিক হয় না। 

ষছুনন্দন সংস্কত মুক্তাচরিত গ্রন্থের যে অন্বাদ্দ করিয়াছেন তাহ! আজ 
পর্ধস্ত অপ্রকাশিত থাকায় এই অনুবাদ গ্রন্থের কথা] সাঁধারণে অবগত নহেন। 

ফছনন্দন রাখাঁগোবিন্দের অমৃতময়ী লীল| কাহিনী তক্তগণের শ্রবণমনের তৃপ্তি 

সাধনের জন্যই ভাষাস্তরিত করেন । যথা,__ 

শুনহ ভক্ত গোবিন্দ লীল! যাতে পানি ছয় কঠিন শিলা 
মুকুত। চরিত অমৃত গাথা২ ॥ 

ষছুনন্দন যে সব মৌলিক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন তাহার মধ্যে কর্ণানন্দ গ্রন্থে 

১। চৈতক্চ চন্দ্রান্ৃত, কঃ বিত ৬৩৬৪, পৎ »খ। 

| মুক্ুভাচরিত, বঃনহখ্রঃযং ২২৭৫।১৬, পৃঃ ২৭ক । 



২৪ বৈষ্ুব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

নাম সাধারণেও অবগত আছেন। গ্রন্থটি বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে ১২২০ সালে 

সুজিত হয় । রচয়িত1 কর্ণানন্দ গ্রস্থকে সুধার নিধ্যাস বলিয়াছেন,_ 

কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নিধ্যাস। 
শ্রবণ পরশে ভক্তের জনে গ্রেমোল্লা* ॥ 

হরিভক্তিচন্্রামৃত যদনন্দন দাসের এইরূপ একটি মৌলিক রচন।। বিষয়বন্ত 
আখ্যান হীন। এই সংসারের অনিত্যত৷ প্রতিপাদন করাই গ্রন্থের মূল বক্তব্য । 
কবি বলিয়াছেন রুষ্ণভক্তে সঙ্গ লাভ হইলে মানবের মুক্তি-_ 

আশ্রয় জানিয়। কৃষ্ণ তক্ত সঙ্গ করে। 
অনাশ্রিত সঙ্গ হইলে রৌরবে পড়ি মরে ॥ 
ইহ! বুঝি ষদি কেহ সাধু সঙ্গ করে। 
এ যছুনন্দন কহে ভবসিন্ু তরে২ ॥ 

“শুকদেব চরিত' নামে একটি মৌলিক পুস্তিক। যছুনন্দন দাঁসের নামে প্রচলিত। 
ভর্ণিতাঁয় কবি বলিয়াছেন-_ 

কহিল তোমারে আমি শুকের কথন । 

কেমনে পাইল জ্ঞান সেই মহাজন ॥ 

বিদায় লই£1 মুনি ব্্ষার চরণে । 

বীণা গাই কৃষ্ণ জপি করেন গমনে ॥ 

যদুনন্দন দাস কহে-*'চরণে। 

হরিপ। ভজি যেন জনমে জনমেত ॥ 

যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত আরও কয়েকটি পুঁথির অস্কুলিপির সন্ধান কলিকাতা বশ্ব- 
বিগ্যালয় বাংলা পুঁথি বিভাগে পাওয়া গিয়াছে । যথা» 

শ্রীচৈতন্য লীলাম্বত সিন্ধু _পুঁখি সংখ্যা২৪৮২ 

লক্ষ্মীর ব্রতকথা সপ ্ স্ ২৮৪৭ 

পদ নে 77৬ 

১। কর্ণানন্দ, বং নঃ গ্রঃ ম১ ২২৮৯৫ পৃ ১৪ক ! 

২। হুবিভিক্তি চক্রান্ত, কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পত্র সং ১০৫, 'লপিকাল ১,০৮৬ সাল পৃঃ ৫খ | 

৩। গুকদেব চগ্ষিতঃ লা; পঃ ২৬৯*, পৃঃ" &, পৃন্্র সং ১-১৫১ লিপিকাল ১২*৯ সাল । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৫ 

একাদশ নিয়ম পুঁথি সংখ্যা--৩৮৯, 
বড়খতু তত্ব শর ৩৯১১ 

প্রেমতরঙ্গিণী _ 5 * ৩৯৪৩ 

পদাবলী ৮. * 7৪১০৫ 

রাধারুষ বন্দনা] শত প্রবন্ধ --%+78৮৯৮ 

শ্বীরষ্ণলীলা ৮ এ 7৫৭৫২ 

বৈষ্ণব পদাবলী _- এ. » ৬৯০২ 

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রশ্থালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগে যদুনন্দন ভ ণিভাষুক্ত 

ফব্পেকটি পু'ঁথির সন্ধান পাওয়া যা়,-_- 

রাধিকাতত্ব _ পুঁথি সংখা।--২১১৯০ 

বৈষ্ঃব বন্দনা সক ক ২৫৪৮ 
পদাবলী _  » 7২৯৬৪ 

কষ্ণলীলামূত ইভা, 8 উনি 
পান্জা ( পদাঁবলী ) সঙ্গ গ শাহউ, 

যছুনন্দন দাসের প্রতিভার আর একটি নিদর্শন পদাবলী সাহিত্য । তিনি 

তন্ত্রতাঁবে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুবাদ সাহিত্য মধ্যে 

এমন অনেক মৌলিক পদ রচনা করিপাছেন যাহার উল্লেখ মূল গ্রস্থে নাই। 
উঠার দৃষ্টাত্ত অনেকস্তলেই পাওয়া যায়। ব্দিগ্ধমাধব নাটকের প্রথমে গৌরাঙ্গ 
বন্দনার পদ গীতি---বন্দ গুরুপদ অমূলা সম্পদ'১। গোবিন্দলীলাম্বত গ্রন্থের 
একবিংশতি সর্গের ২৫ সংগ্যক শ্লোকের পরে যছুনন্দনের স্বরচিত পদ্দগীতি-- 

'পধি হে দেখ রাই অভিসার"$, প্রভৃতি সুমধুর পদগীতি মৌলিক রচনার উজ্জ্বল 
ুষ্টাম্ত ! যছুনন্দন রচিত পদ পরবর্তীকালে অনেক সঙ্কলন গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে । 
শ্রীনিবাস আচার্ষের বংশধর গীতগোবিন্দের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ 
শতকে পদাম্বত সমুদ্র নমাষে যে পদ্দ সঙ্গলন গ্রন্থ রচন1 করেন তাহাতে যছুনন্দনের 

ভাণতায় ১০টি পদ ধৃত হইয়াছে । কিন্ধু ইহার পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতা্ধীর সপ্তম ' 

দ্বশকে শ্রীগগুবাসী শ্রীরঘুনন্দনের ব্ং্ত শ্রীরতিকাস্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোঁপাঁল 

১। বিদক্ধ মাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পূ ৮ 

২। গোবিন্প লীলাম্ৃত, নির্মলেন্দু ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮০ । 



২৬ বৈষক লাহিত্য ও যছুনন্দন 

রায়চৌধুরী বা গোপাল দাস ষে “রসকল্পবন্পী” নামে দ্বাদশকোরক যুক্ত পদ সন্ধলন 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাতে অন্ঠান্ত পদকর্তার পদ উদ্ধত হইয়াছে, যছুনন্দনের 

ভপিতাযুক্ত কোন পদ উদ্ধত হয় নাই, যছুনাঁথ ভপিতাযুক্ত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত 

হইয়াছে । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যবর্তী 
কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত ক্ষণদাগিতচিস্তাঁমশিতে ও যছুনন্দন দাসের কোন পদ্ব 

ধৃত হয় নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের কবি নরহরি চক্রবর্তী সঙ্কলিত গ্রন্থ গীতচন্জরে দয়ে 

যদুনন্দন ভণিতাঁয় ২০টি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । কাটোয়ার নিকটবর্তী 

টেঞ্া-বৈগ্যপুর গ্রাম নিবাসী বৈষ্ব্দাস প্রণীত 'পদকল্পতর” নামে সঙ্কলন গ্রন্থে 

ষছুনন্দন ভণিতাযুক্ত ৭১টি পদ উদ্ধত হইয়াছে । দুর্গাদান লাহিডী ১৩১২ সালে 

“বৈষব পদ্দলহরী? নামে ষে সদসম্কলন রচনা করেন সেই গ্রন্থে যতুনন্দনের ৩০টি পদ 

ধৃত হইয়াছে । খগেন্রনীথ মিত্র ও নবদীপ ব্রজবাসী সঙ্কলিত 'পদামৃত মাধুরী”র 
১ম খণ্ডে যছুনন্দন ভণিতায় ১৮টি, ২য় খণ্ডে ৬টি, ৩য় খণ্ডে ১৪টি 'এবং চতুর্থ থণ্ডে 

১৫টি পদ ধৃত হইয়াছে । জগদন্ধু তদ্র সম্পাদিত “গৌরপদ তরঙ্গিণী'তে ষছুনন্দন 

ভপিতায় ৮টি পদের সন্ধান পাঁওয়। গিয়াছে । সতীশচজ্্র রাঁয় সম্পাদিত “অপ্রকাশিত 

পদ রত্বীবলী'তে ১৯টি পদ যছুনন্দন ভণিতাযুক্ত। পণ্ডিত হরেকুঝ মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী? গ্রন্থে ষুনন্দন ভণিতায় ৭৭টি পদ পাওয়া ষায়। ইহা 

ব্যতীত এই গ্রন্থে যদ বা ষছুনাঁথ তণিতাযুক্ত ষে সব পদ আছে সেইথানেও 

ষদুনন্দনের পদ থাকিতে পারে । কেননা, ঘছুনন্দনের অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যেও 

দেখা যায় কোনক্ষেত্রে ষছু কোন ক্ষেত্রে যছুনাথ ব্যবহার করিয়!ছেন। ষখা_ 

*এ যদু এড়াল দ'ন দোষে” ১, “গোবিন্দ চরিত কহে যছুনাথ দাস'২। কিন্তু এইস্বলে 

লেই বিঙ্গেষণের মধ্যে না ষাইয়া পদনির্বাচনের ক্ষেত্রে যছুনন্দন ভণিতাযুক্ত পদগুলিই 

মাত্র উল্লেখ করা হইল । 
কিন্ত এই বৈষ্ণব পদাবলীতে যছুনন্দন ভণিতাযুক্ত দকল পদই যে এক যু 

নন্দনের রচনা তাহাও নিশ্চয় করিয়া বল। যায় না। কারণ যদুনন্দন নামে একাধিক 

পদ্দকর্তা ছিলেন । অতএব এক ষছ্নন্দনের পদ অপর যহুনন্দনের নামেও চলিয়া 

থাকে । দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বল! যায়, নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে যছুনন্ধন 

তশিতায় যে এগারটি পছ গৃহীত হইয়াছে সেই পদ্বগুলিকে গ্রন্থকার নরহরি 

১। বিদ্বপ্ধমাধৰ, ক: বি; ৩৭১৭, পৃঃ ৬১। 

২। গোবিন্দ লীলামৃত, পৃঃ ২৩, ঈনির্বলেন্বু ঘোষ প্রকাশিত গ্রন্থ । 



ঠবষ্ সাহিত্য ও যছুনন্দন ২. 

চক্রবর্তী যছুনন্দন চক্রবর্তীর রচন। বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। যথা__এীদাস 
গাধর ঠাকুরম্ত শিষ্য শ্রীষফছুনন্দন চক্রবত্ণ কৃত গীত'। ভক্তি রত্বাকরের এই 

এগারটি পদের মধ্যে “দেখ দেখ গোরা চান্দে”১ “সই লো নদীয়া জাহ্ছবী কুলে”২ঃ 

“গৌরাঙ্গচরিত আজি কি পেখলু মাই'৩ “গৌরবরণ সোণ। ছটক টাদের কণা,”8 
“সজনী সই শুন গোরা অপরূপ গাঁথা ।”€ পদকয়টি পণ্ডিত হরেক মুখোপাধ্যায় 

সম্পার্দিত বৈষ্ণব পদ্াাবলীতে বৈদ্য যছুনন্দন দাস রুত বিদগ্ধমাধব, গোবিন্দলীলামুত 

প্রভৃতি অন্বাদ-গ্রন্থ হইতে উদ্ধত--“কদস্ের বন ঠহতে কিবা শব আচস্িতে”শ 

“কৃষ্ণ দু আখর অতি মনোহর',৭ মোরে তিয়াগিল শ্যামল স্বন্দর',৮ “যদি কষ অকরুণ 

হইলা আমারে+৯ শুনিয়৷ নিঠর বচন আমার,১০ “নয়ন পুতলী রাধা মোর,১১ 
£ছিন্র জালে পুর্ণ তুমি”৯২ “শুন তোরে কি বলিব বাঁশী১১৩ “কহে হেন হবে কি 

আমারে১৪ “রতন মন্দিরে রলা'লস ভরে»১৫ সৌন্দর্য অমুতসিদ্ধু তাহার তর 

১) ভক্তিবত্বাকর, পৃঃ ৫৬৭, গৌডীয়মঠ বাগবাজার হইতে প্রকাশিত, বৈষঝব পদাবলী, 

পৃঃ ২১১, হরেকুষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত । 

১। ভক্তিরত্রাকর, পৃঃ ৫৬৬, হবেকঞ্চ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিন্ত | 
৩। তত্তিরতাকর, পৃঃ ৫৬৪, বৈষ্ণব পঙ্দাবলী, পৃঃ ২১২ । 

৪ | ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৫৬৪, বৈষ্ণব পদ্দাবলী পৃঃ ২১৩। 

«| ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৫৬৫, বৈষ্ণব পঙ্গাবলী পৃঃ ২১২। 

" ৬ বিদগ্ধমাধল, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পঃ ১১ক, হরেকৃষ ম্বখোপাধ্যার সম্পাদিত নৈফৰ 

পদাবলী পৃত ৯১৩ । 

৭| বিদদ্ধমাধব; কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৬খ, হরেকু্ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষক 

পদাবলী পৃঃ ২১৩। 

৮। বিদগ্ধগ্লীখব, কঃ বিঃ ২৫খ, 

৯। বিদদ্ধমাধব, কঃ বিঃ ২৭খ 

১৯ | বিদক্ষমাধব, ক: বিঃ ২৪ধ 

১১1 বিদক্ধমাধব, কঃ বিঃ ৬্্ধ 

১২। বিদগ্ধমাধবঃ কঃ বিঃ ৪৭খ 

১৩। বিদগ্ধনাধব, কঃ কিঃ ৬্্ক 

১৪। বিদৃক্ষমীখব,+ কঃ বি ৬৪ক 

১৫। গোবিলগলীলানুভ, স্ব” বি" ৪১১৯ পি ১জন্ঞ অনতিআজ মা পাত্তা সম্পাদিত বক 

পল্লাবলী, ২২৫ | 



॥ মি সি অর শে স্পিসপ্লসপপপসীশপাশপসিসী পেশি াান অিপহপ 

২৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বিন্বু' ১ “বৃন্দ কহে পড়শারিঃ'২ “তবে রাই সখী মেলা বিমন। গৃহেতে গেল',৩ 

যেখানে স্থান পাইয়াছে, যছুনন্দন নামে বিভাজিত এই সব পদের সঙ্গে পূবে 
উল্লিখিত ভক্তিরত্বাকরের ৫টি পদ যুক্ত হওয়ায় ইহ। বৈদ্য ঘছুনন্দনের রচনা বলিয়! 

মনে হইতে পারে। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর উল্লেখ অনুসারে পদ কয়টিকে গদাধর 
ঠাকুরের শিশ্ক যছুনন্দন চক্রবর্তী রচনা বলিয়া! গণ্য কর! যায় । পদের আভ্যস্তরীপ 

উক্তিগুলি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পার! যায় গদাধর শিষ্য যদুনন্দনই এই পদ রচনা 
করিয়াছেন । যেমন__ 

গদাঁধর করে ধরি । 

কাদন মাখন কহিভে বচন 

বোলে হরি ছরি হরি ॥ 

যছনন্দন বিভাজনের প্রথম পদটির এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্ধস্ত উত্ভিগুলি লক্ষ্য 

করিলে দেখা যায় যে গৌরাঙগদেব গদাধরের হস্ত অবলম্বন করিয়! হরি হরি বলিয়! 

রোদন করিতেছেন । গৌরাঙ্গদেবের সমসামযিক এই গদাঁধরের নিকট কবি 
যদুনন্দন চক্রবতী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কবি তাহার পদ রচনাকালে গৌরাঙ্গ 

বন্বনার সঙ্গে নিজ প্রভূ গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায়। 

এইরূপ, 'দইলো নদীয়া জাহুবীকুলে' পদটির বিংশতিত এবং একবিংশতি ছত্রে__ 

না জানি কি লাগি কাদয়ে গৌরাঙ্গ 

দাস গদাধর কোলে। 

এইখানে গৌরাঙ্গ দেবের সজে দাস গদাধরের উল্লেখ, "গৌরাঙ্গ চরিত আজি “ক 

পেখলু মাই” পদটির শেষ ছুই চরণে গদাধরের উল্লেখ-_ 
দেখি দাস গদাধির লু লহ হাঁসে। 

এ যদুনন্দন ককে এঁ রসে ভাসে ॥ 

'গৌরবরণ সোনা” পদটিতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ চরণের-_ 
গদাঁধর ধরিয়! কোলে । 

মধুর মধুর বোলে ॥ 

৯। গ্রোবিন্বলীলাম্বত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ €৩ধ, বৈষুব পদাবলী পৃঃ ৯২৬। 

, ২। গোবিল্দলীলাম্বতঃ কঃ বিঃ ৪৯১৬, পৃঃ €৩খ, বৈষাব পদাবলী, পৃঃ ২২৭ ( 

৩। গোবিন্দলীলাম্বত, ক: বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৯৪১খ, বৈধব পদাবলী, পৃঃ ২২৯। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৯ 

গদাধর নামের উল্লেখ হইতে পদগুলি গদাঁধর শিহ্া যতুনন্দনের রচনা রূপেই গণ্য 

হয়। আরও দেখ। যায়, পণ্তিতবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার বৈষব পদাবলী 
গ্রন্থে যু কবিচদ্দের বিভাঁজনে যছু ভপ্তাযুক্ত যে দুইটি পদ--“দেখ গোর রঙ্গ 

সই দেখ গোর! রঙ্গ+১, এবং "লের জীব কান্দে দেখিয়া প্রতিবিষ্ব,২ স্থান দিয়াছেন, 

ইহার গ্রথমটির ভণিতায়__ 

যদ কহে শুনা সেই গোক্ল স্বন্দর | 

জাঁনিয় না জন তৃমি তেই লাশে ডর ॥ 

ছিতীয়টির ভণি শা - 

বি মুঢ জভ অজর উদ্ধারিল 

(কেল্ল বাঞ্চন ভেল দু । 

মদ" নানের উদ্দেখ পাঙ্তাস এঠ কবিচন্দ্ে বিভাজনে শ্ান পাইয়া! কিন্তু 

তক্তিরত্রীকরে নরহ।র চক্বতী এই প্দ ছইটি যদুলন্দন চক্রবভীব রচনা বলিগা 

উল্লে কঞ্চিণছেন | যদ খর্ুন!'থ ব| যদ্বমন্দন নাম রচস্ষিত নির্ণয়ে এইরূপ শিভ্রা্ত 

স্মটি কবে 

বিভিন্ন স্থান হইতে যছুনন্দন 'ভণিতাযুক্ত অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই 
সকল পদের সময় চরণ উদ্ধত করিতে লচৎ একটি অধ্যায় স্থষ্টি হইবে আশঙ্কায় 

পদগুলির প্রথম চরণের উল্লেখ এইথানে কর| হইল । যথা, 

অধরে অধর ছু'হু ধরি -_- তরু ১ ৫৫৪, বৈঃ পঃ ২২৩ 

শ্জপরূপ কুন্মম হিন্দোল। -”. মাঃ ৩৬৭৫ 

অন্ুখন গৌর প্রেমরসে গরগর -- গৌঁঃ ত: ৩১৫, বৈঃ পঃ ২১৩ 

অলসে হইল ই'ছু ভোর _- মাঃ ৩ 

আগি বছ অন্তুথন স্থরপুনী পার _- গীঃ ২৫ 

উন্দিবরোদর উদর সচোদর -- পঃ সঃ ৩০১ অং ১৬২১ টিবঃ পঃ ২১৪ 

উঠত বৈঠত ছুট খেনে তেনে _ শী: ২১ 

উঠিয়া বিনোদন" হেরি শেষ রজনী _- মাঃ ৩ 

১1 ভঃ রঃ পৃঢ ৫২৬, গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রক(শিত গন্থ, নৈঃ পঃ, হরেকুঞ্খ মুখোপাধ্যায় 

প্রকাশিত পৃঃ ১৯৬। 

১। ভঃ রঃ, পৃঃ ৭৯২ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্ত, বৈঃ পঃ, হরেবৃক মুখোপাধ্যা স্ব 

প্রকাশিত গ্রস্থ পৃঃ ১৯৬। 



নি বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দশ 

একে সে কনয়! কবিল তন্ন দে 

এ চিত্র পটেতে নবীন মুরতি ঘন -_ 

একুল ওকুল ছু কুল খোয়াইলাম - 

এত শুনি দূতি বচন ধনি পাশ ০ 

এতন্ব বচন কহ 
9 

কদম্বের বন হৈতে কিবা! শব সস 

কত ঘর বাহির 
লি 

কহ কহ স্ববর্ঘনী রাধে টিটি 

কহন। উপায় সী কহন। উপায় ৮ 

কবে হেন হবে 
2 

কাত অনুরাগ কথ কি কছব আর - 

কাঁচুক মধুর বচন শুনইতে কি 

কামুক গোষ্ঠ গমনে উল 

কানুক বিরহে স্থধামুখী 

কান্ুক সন্কেত বচনে ্ধামুখী লা 

কান্দে পহু হরি হরি বলিয়! ০ 

কি জানি বিয়াধি মোর উপজল - 

কি য়ে সধি চম্পক ঁ 

কি হেরিলাম কান্ব তলেতে টু 

কি হেরিলাঁম নব জলধরে - 

কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে - 

রুষ্ণ কহে রাই দেখি 
৮. 

কৃষ্ণ দু আঁখর অতি মনোহর - 

খেনে হাসয়ে খেনে রোয় টু 

গাও গাঁও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাঞ্চ __ 

গোৌরবরণ সোনা ছটক টাদের কণা "_ 

গৌরাজ সুন্দর নটগীত রী 

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরস্তন - 

চন্দ্রীবলী সঙ্গে বিলসই এ 

গ্ীঃ ২ 

মাঃ ১৯১ 

বিঃ ভাঃ ৫৬৬* পুঁথিপত্র 

মাঁঃ ১৩২০১ বৈঃ পঃ ২১৮ 

তরু ৩৭৭ 

তরু ১৪২, বৈঃ পঃ ২১৩ 

অঃ ২৬৭১ তরু ১৮৪২, বৈঃ পঃ ২১৮ 

বৈঃ পঃ ২১৩ 

কঃ বিঃ ৬২০৪।২৫* 

তরু ১৫০৫ 

পঃ স্; ২৪৪ 

পঃ সঃ ২৫৭ 

তরু ১৩৫২১ বৈঃ পঃ ২২২ 

পঃ সঃ ২৫১, তরু ১৩৩৭ 

পঃ সঃ ৬৬ 

শী ২১ 

গী ১০২ 

তরু ১৬১২, বৈঃ পঃ ২৩১ 

ক: বি ৬২০৪।৪১ 

অঃ ২৬৪, বৈঃ পঃ ২১৪ 

বিঃ ভাঃ ৯৫০২৬ 

মাঃ ৩২৬৫ 

অঃ ২৬৫) বৈঃ পঃ ২১৪ 

গী: ১২১, তরু ১৭৫১ বৈঃ পঃ ২১৫ 

কঃ বিঃ ৬২০৪।২৪৯ 

ভঃ রঃ ৫৬৭$ বৈঃ পঃ ১১৩ 

গী ৩ তরু ২০৯৯ 

পঃ সঃ ২৬৭, তরু, ১৩১৩, বৈঃ পঃ ২২৩ 

তরু, ২০৩৩, বৈঃ পঃ ২২০ 



বেফব সাহিত্য ও যহুনন্দন ৩১ 

'ভলল স্থ-নাগর টা 

ছিন্ত্র জালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুররলী -- 

জটিল আসিয়। তবে কহয়ে ৫ 

জ্বাল! কহত পুন যশোমতি নন্দন -_ 

ঝুল! ছলে ধনি চলে বিনোদিনী  -_ 

তখন দূতির বচন গুনি রসিক রি 

তবে রাই সখি খেলা রি 

তোহারি স্কেত কু্জে 5 

ছুই বানু উভ করি দেখাল্যা কনয়া __ 

ছু প্রেমগ্ুরু ভেল রি 

দুতিরে দেখিয়া স্যাম বলেন বচন +- 

দেখ দেখ গোরা চান্দে টি 

দেখ দেখ সব সধিগণ 

দেবী ভগবতী পৌর্ঁঘাপী খ্যাতি. -- 

নবীন কিশোর বয় স্থকোমল _. 

পয়ন পুতলী রাধ। মোর এ 

নাগর আনচিত হেরি রি 

নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী করি  -- 

নিজ গৃছে সখী সঙ্গে মা 
ধা 

নিধুবনে রাধামোহন রা 

নিরবধি নয়নে সে জল নাহি তেজ -__ 
নিরমল কুল্শীল কাঞ্চন গোরী ৪ 

নিশি অবশেষে সকল সখীগণ রী 

পূরবে আছিল যত সাধ ৫ 

পূর্বাহ্ছে ধেনুমিত্র টি 

প্রফ্ল্লিত কনক কমল মুখ টি 

প্রিয় সহচরি বচন শুনি রে 

ফুয়ল অশোক 

স্কুলবনে দোলয়ে চি 

তরু ২০৫২, বৈঃ পঃ ২২১ 

বৈঃ পঃ ২১৯ 
পঃ সঃ ৪৩৬ তরু ৬২৭৫ বৈঃ;,পঃ ২২৮ 

মাত ৩।১৮৩ 

মাঃ ৩।৪ ৭১ 

কঃ বিঃ ৬২০৪।১৬৯ 

তবু ১৩৬৬) বৈ: পঃ ২২৯ 

মাঃ ২৩৩৫, বৈ: পঃ ২১৯ 

বিঃ ভা: ৯৫০।১২ 

তরু ২৬০৬, বৈঃ পঃ ২২৭ 

মা: ২৫৫১ 

ভঃ রুঃ ৫৬৭১ বৈঃ প:ঃ ২১১ 

তরু ২০৫৮ 

তরু ২৫০৮, বৈ: পঃ ২২৫ 

পংসং২৫৯ 

অঃ ২৭২, বৈঃ পঃ ২১৯ 

কঃ বিঃ ৬২০৪।৯৬ 

মাঃ ৩। 

তরু ২৫৯৯ 

তরু ২৫১১, বৈঃ পঃ ২৩ 

গীঃ ২০ 

পঃ সঃ ৫৬, 2১ ১২০, বৈঃ পঃ ২১৫ 

প:ঃ সঃ ৩৯৪, তরু ২৫০৪, বৈঃ পঃ ২২৪ 

গীঃ ১৮ 

তরু ২৫১২, ৫বঃ পঃ ২২৮ 

গৌঃ তঃ ৯৫) বৈঃ পঃ ২১১ 

প: সঃ ৪২৯ 
তরু ১৪৩৩, বৈঃ প: ২২৯ 

তরু ১৫৩০, বৈঃ পং ২৩ 



৩২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বকুল তরুতলে বিরলে 

বড়ই রহস্ত কথা কহিতে ন! জানি 

বিদগ্ধ নাগর 

বিনোদিনী বিনোদ নাগর 

বেঙ্ি অবসান বচন শনি 

বুন্দা কহে পড় শারী 

ভাগ্যবতী যমুন। 

মরকত রত্ব মুর 

মুখর! বচন শুনিয়! 
মুখে লইতে কুষ্ঙনাম 

মুরছল সহচশী মুরডল 

মুর্গিতত রাই চেরি 

মো যদি কখন ঘুমের আগে 

মোরে উপেখিল শ্বাম আনাগব 

যব ধনি মুরাচি পভড়ে 

যব ধক্সি পেখন্ত সোমুখ 

যশোদান্ন্দন দেশি আনন্দে 

যাইতে দেখিয়া সোনার গোরা 

যাহ] বিলপয়ে বরকাঁন 

রজনীক শেষ সময় 

রতন মন্দিরে রসালপ ভরে 

রসন্তরে জগমগ পগ নাহি চগহই 

রাইক উহ উতৎকন্তিত 

রাইক এঁছে দশা হেরি 

রাইক দশ। শুনি কান 

রাই কহে শুন সাঁথ পাক্ষাতে 

রাই কান নিকুগ্জ মন্দিরে 

রাই নিম মঞ্জে 

রাই বচন শুনি 

আপস গীঃ ২২ 

মাং ৩২৮২ 

তরু ২০৫০, বৈ পঃ ২২০ 

তরু ২৮৩৭, বৈঃ পঃ ২২৪ 

পঃ সঃ ২৬৮ 

তরু ২৬৬৪, বৈ: পঃ ২২৭ 

তরু, ১১৯৮১ বৈঃ পঃ ২২১ 

পঃ সঃ ৩৯ 

তরু ২৭৫৮ 

নাত ১1৭৩ 

হকি ১৭৪৬৮) বৈঃ পঃ ২৩১ 

পঃ সঃ ২৭৫) তরু ১৬১৫১ বৈঃ পঃ ২৩ 

মাং ২৩ 

বৈং পঃ ২ ৬ 

তক ১৬৯২১ বৈঃ পঃ ২৩১ 

পঃ সঃ ১০১, অঃ ২৬৬, €বঃ পঃ ২১৭ 

মাঃ ৩ 

গং হী 

গীঃ ২৫৪১ তরু ৪৮, বৈঃ পঃ ২১৬ 

তক ২৯১৬, বৈঃ পঃ ২২৪ 

তরু ২৭৫৭, রঃ পঃ ২২৪ 

গীঃ ১৭ 

তরু ২০*১, বৈঃ পঃ ২১৮ 

কঃ বিঃ ৬২০৪1৫৩, বৈ পঃ ২১৫ 

তরু ১৯৪১৭ বৈঃ পঃ ২৩১ 

মাঃ ৩২৬৬ 

তরু ৭৪৬, বৈ পঃ ২২৩ 

তরু ১৩১৫ 

অঃ ২৬৮ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষহুনন্দন ৩৩ 

রাধাকষ্চ তন্মন 

রাধাস্বান বিভৃষণ 

রাধে রাদে শ্যাম কোরে 

শুক শারী মুখে রাধার 

শুন শুন এ ধনি কর অবধান 

শুন তোরে কি বলিব বাশী 

শুন শুন নাগর রসিক 

শুন শুন নাগর যার 

শুন শুন বিনোদিনী রাধে 

শুন শুন গোবিন্দাই 
শুনিয়া নিঠর বচন 

শুনয়া বিশ।থ] বাঁকা 

শ্রমতী করল অভিসারে 

সইলে! নদীয়। জাহু বীকুলে 

সজনী সই শ্বন গোরা অপরূপ 

সই কাঁহে কহ বিপরীত 

সধীমুখ শুনইতে পুন 

সখীর বদন হেরিতে নাগর 

সথীর বচনে ধনি থির করি চিত 

সরধি রাধা নাম কি কহিলে 
সমর সাঁধিয়! যুগল কিশোর 

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু 

স্থন্দরী শুনহ আঁজুক কথা 

সধীগণ সঙ্গে দুহু লেই 

স্থবলে নাগরে কহিছে কথা 
সোবর নাগর রাজ 

সৌন্দর্য অমৃত সিন 
সই রাধ। নাম কে কহিলে 

9.0 212 

তরু ২৮৫৪, বৈ পঃ ২২৬ 

তরু, ২৮৪৮ 

অঃ ২৭০ 

মাঃ ৩ 

বিঃ ভা: ৯৫০১৩ 

তরু ৮২২, বৈ: পঃ ২১৯ 

তরু ২৮ 

তরু ২৮৩ 

মাঃ ২৫৩৫ 

অ: ২৬৯, বেঃ পঃ ২২৩ 

তরু ১৮৭, বৈঃ পঃ ২১৬ 

তর, ২৭৫৯, বৈঃ পঃ ২২৬ 

কঃ বিঃ ৬২০৪।৭ 

ভঃ রঃ ৫৬৬, €বঃ পঃ ২১২ 

বৈ: পঃ ২১২ 

তরু ১৮২ 

পঃ সং ১৫৮ 

মাঁঃ ৪1৪৩২, বৈঃ পঃ ২২১ 

কঃ বিঃ ৬২৪৬৫) বৈ: পঃ ২১৭ 

পঃ সং ১০৪১ বৈঃ পঃ ২১৭ 

তরু ১৫২৯, বৈঃ পঃ ২৩০ 

মাঃ ৩।৩২৬, বৈঃ পঃ ২৯২ 

পঃ সঃ ২৪৮, তরু ১৩৩২, বৈঃ পঃ ২২২ 

তরু ২৬০৮ 

কীঃ গীঃ ২৮ 

অঃ ২৬৩, বৈঃ পঃ ২১৪ 

মাঃ ৩২৫৬, বৈঃ পঃ ২২৬ 

কঃ বিঃ ৬৩২৭৪1২ 



৩৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

হাঁমা।র বচন শুন রাই _- তরু ৬৫১ অঃ ২৭১১ বৈঃ পঃ ২১৮ 

হাঁসি কহে ললিতা স্ন্দরা -- কী লী: ১৭০ 

হাসিতে হাসয়ে কত চাদকল। _ গীই ২৮৭ 

হেন দিন হবে আমানতে -- কঃ বিঃ ৬২০৪৮ 

হেনই সময়ে এক সথী 7 ছপঃ ২৫ ০৬১ বেঃ পঃ ২৩০ 

হেরইতে দুহুজন দুহুমুখ _ তরু ৩৪, 

উল্লিখিত পদ মধ্যে কিদশ্বেপ বন তৈতে”, ক্রি দু আখর অতি মনোহর" নিয়ন 

পুতলী রাদা মোর', মরকত বত মুকুর বর লাবণি”, “মুখে লইতে রুষ্ণ নাম, “মোরে 

উপেখিল শ্যাম স্থনাগর', “মুনিয়া নিঠর খচন আমার”, “ছিদ্রজালে পুণা তুম” 
পদগুলি যছুনন্দন রচিত বিদ্ধ মাঁধবের পদগীতি । বিদগ্ধ মাধবে যছ্ুমন্ন রচিত 

আরও কয়েকটি অভিরিক্ত পদের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে | যথা» 

অর্ধিক আনন্দ জলে নয়ন অঞ্চন গলে--কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৮৯ শ্রচ্চ্র শীল 

সম্পাদিত গ্রন্থ-_-পঃ ১৯২ 

অমৃত বন মপুর বচন-_কঃ বিঃ ৩৭১৭ পুঃ ৩০ক-ছাপ। গ্রন্থঃ পৃঃ ৫৭ 

শ্রখরচ্চজ্দ্র শীল কতক ১৩২৭ সালে প্রকাশিত | 

আহুসঙ্গ দূর হতে তু নাম__কঃবি:৩৭১৭, পঃ৩৭ক, প্রকাশক শ্রচ্চ্দ্ শীল, পৃঃ ৭৩ 

এ ভ'ম আকাশ ভরল হতাশ» ছ %৩৫ক, রা পঃ ৬৮ 

কহে সথা হেন হবে মোরে 75 5৯৬৪ক 

ুহ্থম সেজ দেখ সজনী মনোহর ৮» ৮». % ৯০ 

কষ্প্রয় বাণা অমুতদমনী _-:+ ১ ৯ ৬০, এ পৃঃ ১১৬ 

গৃহের ভিতরে হরিষ অস্তরে-_ ১১ 2) 5 এক ন ১ €৩ 

গৌরাঙ্গ চান্দের গুণ ২২) ১১১১ ৭১ক, এ ১ ১৪২ 

জিনি পদ্মগণ এ তুয়া নয়ন -- ই. পি 2 উই 

তোমার অধান আমি চির ১ ৯ ৫৭ক, এ ১ ১১৩ 

ঈ"ঘল নয়ন ভঙ্গি 9, ১, ৯, +৮ক 

দেখ সধি রসাল ৮বুল :--9 29 ৭ণক 

দ্বেখ সথি নয়ন আনন্দ -_- 5, ৮ % ০৯, এ ঃ১ ১৯২ 

নৈভি মুন্গণ আপনার মনন -- কঃ বিঃ ৩৭৭, পৃঃ ১৯ক, *রচ্চজ্্র.শীল .প্রকাঁশি ভ 
তাল্গু প্ঃ ৩৮ 
চে] 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুমন্দন ৩৫ 

নীল উৎপল অল্প বিকশিল -- কঃ বিঃ ৩৭১৭ পৃঃ ১৫থ, শরচ্চন্ত্র শীল প্রকীশিত 
গ্রন্থ পৃঃ ৩১ 

পরিজন স্ুধাধর বাণী সা ৯9 ১ 59 ৬৭ ১১ ১৩৩ 

বকুল কুস্থম তুলিয়া সশ্ুমা _- % ৮ ৮ ৫২খ 

বন্দগুরু পদতল আমূল সম্পদ-- ১, ৮» ৯, ৩৭ ব%+.৮ 
বাসন্তী কুহ্থুম নাতি দিলা 7521৮ ৬৯খ 

বিরহে বিস্ফৃতি মানি _ 9১৮ ৯ ৬৯ক ৮ ১১৭ 

ভাঙ্কর ভ্গমা করি 52 ৮৯ক 

মরকতবর জিনিয়া মুকুরা -- ১ ৮১৯১ক 

মলয় পবতবাস" শুনহ -- 2৮1৮ ১৬ক ১ ৩২ 

যার পরিসর বুক উন 818. হর হই 

যার সঙ্গ সুখ আশে রি ৯ ১ ১১ ২?ক, 5১৪৯ 

মুবতী ধরম ধৈধ্য তুজজিম _- ১১৮০ ১৩ক ২৬ 

রাই ভ্রু ভঙ্গিমা ঠাঁম 9022৮ ৯ক 
রাধার বদন চান্দে ৯ 2 8 ১০ ৬৪ক $॥ ১২৫ 

লবঙ্গের তলে রাধা বসি -_- ৮৮» চপথ ১৪ ১৮৯ 

শুন ওরে হরি বেশ মোর -- » ১১ ১) ৯*থ 

শুনিয়া কোকিল। গান কুস্তি 9 ৯ 9২ক ॥৮ ৮১ 
শুন ধনি হবদনী রাই _: ০.১ 5 ৯১ 

শুনহ তিমির সথা মোর -_- ৯ 9৮ ৮০ক ও তত 

সতীকুল কাজ ছুকুলের লাজ-- ১») 5১ 5 ৩৬ক এ 

সদ! গদাধর প্রাণ মোরা 75) ১১ ৩১ 

হরি সঙ্গে যে করে পিরিতি -- ১ ১১ ৯ ৬*খ ১ ৩৪ 

হেন লয় মনে সখীর গমনে -- 5১১১ ৩৭খ ১ ৭৪ 

উপলজিল চিন্ত! অভি--সাহিত্য পরিষদ, ১২১২, পৃঃ ২৬খ এ+, ২৯ 

চিকুর রঞ্জন ভ্রমর গুঞন -- এ 9১১ ৫১খ 

পাই কহে কেবা হেন মূরলী বাজায় ১, ১, ২১খ 

পূর্বে উিখিত কি কহে রাই দেখি”, “তবে রাই সখী মেলা” 'রত্বু মন্দিরে 

রসালসভরে', 'রাই কহে শুন সী", 'রাধান্নান বিভূষণ', সৌন্দর্য্য অমৃতসন্ধু" 



০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

“কুদ্দ। কছে পড় শারী' পদগুলি গোঁবিন্দলীলামুতে যদুনন্দন রচন! করিয়াছেন? 

গোঁবিন্দলীলামুতে যদুনন্দন রচিত আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পদের প্রথম ছত্র-_ 

আনন্দে মুরলী ধ্বনি কৈল--সাহিত্য পরিষদ ২৬৭, পৃঃ ৭৯, নির্ধলেন্দু ঘোঁষ 

প্রকাশিত গ্রন্থঃ পৃঃ ১০৩ 

বুহ্কুম মৌরত জিনি রাধা প্রতি অঙ্গ-_কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৮৮ক, নির্ধলেন্্র ঘোষ 

প্রঃ গ্রঃ পৃঃ ৯৭ 

কেলিযুক্ত মঞ্জুক্শ লোটনি-- ১১৪৭ তী ৯১১২৮ 

কুষণ পদতলে কথা শ্রবণ_-পাহিত্য পরিষদ*--২৯৬, ৫ক পী ১১ ১৩৭ 

কষ কহে আন শারি স্তবকর-- এ -- » ১১৮ক নী ৯১৫৪ 

গোধুলি ধূসর গায়--ক: বিঃ ৪১১৬) পৃঃ ১৪৭ক বব ১ ১৬৭ 

গোবিন্দ ব্রজানন্দ আনন্দ_কঃ বিঃ: » পৃঃ ১ 

গোবিন্দের বাম অ'শে- সাহিত্য পরিষদ ২৯৬, পূঃ ৯১খ ১১ ১১৯ 

তবে কুষঃ উঠি বৈসে__কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৮ক, - ৯ 

দেখিয়া উজোর রাতি_- ৮» 5, পুঃ ১৫৬ক 

দেখিয়া রাধিকা বৃক- + ৯. পৃঃ ২২ক - ২৬ 

নবামুদ জিনি দ্যুতি দালত-_সাহিত্্য পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ১৬ক ১৫০ 

পভ কীর ধারাধীর -- ১১. ১১১১৭খ ১৫৩ 

পরম আনন্দভরে বনপথ--কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৪১খ, 
প্রণমু যশোর শত যার ৯ টি ১১ ১৪৪ক ১৬৪ 

প্রদোষ সময়ে পাই সথীগণ_-,, ১ ৮১৫৪৭ 

বন্দগুরু পদতল চিন্তামণি-_সাহিত/ পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ২৭ 

বুন্দাবনে রাঁধ! সঙ্গে গোবিন্দ_-ক: বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৭১ক 

রাই কাশ পাশ] খেলে__সাহিত' পরিষদ, ২৯৬, পৃঃ ১১৯ক 
স্বর্ণপদ্য বুক্কুমাক্ত-__ নী ২৯৬১ )১ ১১৬খ ১৫১ 

স্বায়ংকালে স্থধামুখী-_ কঃ বিঃ ৪১১৬ পৃঃ ১৫০খ ঘা 

জগন্নাথ বল্লভ নাটকে ষছুনন্দন রচিত আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত পদরত্ুগুলির 

'থ। রাগ" চিহ্নিত কয়েকটি পদের প্রথম ছত্র । যথ]1,২- 

অন সমুদ্র মাঝে যে জন __ কঃবিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ২৩৭ 

. অতনু বিরমি গণে টি ৯ ৯ ৩৬ক 
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'আশ্চধ্য রাইর দেহ 

উৎপল নয়নী ধনি 

এই ত বিকল্পগণ 

কমল উপরে মধুপুর্ণ ভবে 
কুষ্ণ কহে গীভ। পায়! 

কষ্ুমুখে বিধু অতি 

কুষ্ণ পরপতি সনে 

গুরুদীক্ষা করাইয়া 

গুরুজন দুরুজন কত কুবচন্ন 

গোবিন্দ লাগিয়। পদ্মবনে 

গোবিন্দের কিবা ব্ধপ 

চক্রবাকী দেখি কহে 

তুমি ষে কহিলে বাধ! 

ত্রাসে ছুই তিন পদ 

দানবের দর্প হৈতে 
দেবী মদনিকা অতি 

নবীন সঙ্গমে রাধ। 

পড়িয়াছে কুলবতী নদাকুলে 

প্রথম মিলনে বাই মনে অতি 

বিশেষ আকার ধরি 

মদদনিকা কহে কথা মনে 

মনিকা কহে কথ! দেখি প্রাতে 

মুকুল অপু যুগল নয়ন 

রসময় বৃন্দাবনে ঝতুপতি 

রাই মন্দগতি চলে 

বাঁধিকার মুখ শশী 

শুন দূতি বাক্য রাই 

শুন ধরণ কৃঝুচন্্র তোমার 

শুন গুন শ্যাম বায় 

কঃ বিঃ ৩৭৪৩ 

৩৭ 

পঃ ৩৩ক 

$$ 

9) 

5 

২১ক 

খ২্৬্ক 

২৯খ 

২্৫ক 

২ণ্খ 

৩ 

৩১ক 

৩খ 

২১ 

তর্ক 

২৪খ 

১১খ 



)৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন 

শুনহ সুমুখী না হবে বিমুখী 

শরীর চরপারবিন্দ 

হুত হব আমা মভাগণে 

হেম শিল! পটে ঘষি 

কঃবিঃ ৩৭৪৩ পৃঃ ১৯ক 

এ. 

9১ ও৩৪ক 

9) ২৩ক 

যছুনন্দন অ্গদিত অপ্রকাশিত মুক্তাচরিত গ্রন্থের কয়েকটি পদের প্রথম চরণ--" 
এই ত সময়ে তথা-_ 

কাল দেশ পাত্র মুক্ত 

কোটি কাম জিনি তনু 

জয় জয় শ্রীচৈতন্ত-_ 

দুগভ মজব্য দেহ__ 

প্রণম শ্রীপুর পায়-- 

কক্ষমো। অতি অধমাঁধম- 

রাধা প্রেম মনে.করি-_ 

সুনহ ভক্ত গোবিন্দলীলা-_ 

সাধবী বৃন্দাধর পাঁনে-__ 

স্থবম় বরণী স্চঙ্জ ব়মি-_ 

গৌরাজচান্দের গুণে পাষাণ মিলায়__ 
ভজ ভজ আরে ভাই গৌরাঙ্গ চরণ__ 

৮] 

ঠঃ 

বঃ নঃ গ্রঃ ম: ২২৭৫/২৬, পু: ২১ক 

তর 

১ 

১০ক 

৬, 



শ্রীকষ্ণ-কর্ণাম্বৃত 

বৈষ্কব-প্রেমধর্মে প্রাবিত সারা বাংল! তথা বাংলাপ বহিদেশে ষোড়শ শতকে যে 

সাহিত্যের জোয়ার আঁসিয়াছিল তাহাতে অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটক রচিত 

হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতকে সেই প্লাবনে ভাট! পড়িল, সেই স্থলে দেখ! দিল 
অন্বাদ সাহিত্য । সংস্কৃত কাব্য নাটক রূপাস্তরিত হইতে থাকিল বাংলাভাষার 

মাধ্যমে | যছুনন্দন দাস এই যুগের কবি হওয়ায় যুগ প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 
অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটকের অন্বাঁদ করেন। তবে ষছুনন্দনের অনুবাদ ঠিক 

আক্ষরিক অন্রবাদ নয়। ইহাকে ভাবাচ্বাঁদ বল] যাঁয়। কেনন। যছুনম্দন মূল 

গ্রন্থের বিষয় বস্তর সঙ্গে নিজের কল্পন! পটে রসের তুলি বুলাইয়া অন্থবাদে স্থানে 

স্থানে আরও রস সংযোজন। করিয়াছেন । মূলতঃ যছুনন্দন ভাঁবান্বাদী কবি। 

যহুনন্দন লীলাশতক বা বিল্বমঙ্গল প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ শ্ররুষ্৫কর্ণামৃত এবং এই 

গ্রন্থের সংস্কৃত টীক। “সারঙ্গরঙ্গদা' অবলম্বন করিয়া! একটি অন্তবাদ গ্রন্থ রচনা! করেন । 

অশ্বাদ সাধারণত একটি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়, কিন্তু যছুনন্দনের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এই যে ছুইটি গ্রন্থের সমস্ত তাংপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়! সামগ্রন্ত পূর্ণভাবে সুন্দর 
অন্রবাদ করিয়াছেন । শ্রীরুষ্ণ-কর্ণামুতের একাপ্িক টীক। গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 

যাঁয়। একটি টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন দাক্ষিণাত্যের পাপয়্্রয় স্থরি। এই 

টাকার নাম “নুবর্ণ চষক'৯। বুন্দাবনবাঁপী গোপাল ভট্ট যে শ্রীকুষ্ণ-কর্ণামূতের 
একটি টীকা২ করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ মনোহর দানের অন্রাগবলীতে আছে 

শ্রীভট গোসাঞ্িঃ কণামৃতের টাকা কৈল। 

অশেষ বিশেব ব্যাখ্য৷ তাহাতে লিখিত ॥ 

যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার । 

রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার ॥৩ 

১। মাদ্রাজ সরকারের প্রাচ্য গ্রন্থের পু'ধি বিভাগে এই টাকার প্রতিলিপি আছে । 
২। গোপাল ভটের টীকা'র প্রতিলিপি কাশীধাম সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে, পু'খি 

সংখ্যা ৪২, লিপিকাল ১৬৫ শ্রীষ্টা্ব । 

৩। অনুরাগবলী, পৃ ৫ | 



৪৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনম্দন 

বন্দাবনবাশী ?চতন্যদান ও রুঝ্দাস কবিরাজ গোসন্বামী ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে 

শকৃষ্-কর্ণামুতের টীকা প্রণয়ন করেন । চৈতন্তদাস প্রণীত টাকার নাম “স্থবৌধনী'১। 

যছুনন্দন দাস রুষ্দাস কবিরাজ কত “সারঙ্গরঙ্গনা'২ টাকাই অবলম্বন করেন। 

কিন্তু যছুনন্দন মূলগ্রস্থ ও টাকাগ্রস্থ অবলম্বন করিয়াঁও ইহাতে নিজের মৌলিক 
ংযোজনারও স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কণীমুতের প্রথম শোকে লীলা্ুক 

তীহার গরু “চিন্তামণি'-র বন্দনা করিয়াছেন,_- 

চস্থামণির্জয়তি সোমশিরি গুরুধ্নে 

শিক্ষা গুরু্চ ভগবান শিক্ষিপিচ্ছমৌলিঃ | 
যংপাদ কল্পতরু পল্লব শেখরেষু 

লীলাস্বয়ন্বররসং লভতে জয়শ্রী ॥৩ 

--আমার গুরু চিন্তামণি, সৌমগিরি এবং স্বয়ং জয় লক্ষী বা শরাপা যাহার 

শ্রচরণের নখচন্দ্রের নিকট উপযাচিকাঁভাবে উপস্থিত হইয়া আনন্দলাভ করেন, 

আমার শিক্ষাপ্তক সেই ভগবান শিখিপিচ্ছ মৌলির জয় হউক । 
যহুনন্দন এই শ্লোকের আরস্তেই নিজন্ব মৌলিকতা দেখাইয়াছেন | যথা,__ 

বন্দ গুরু পাদপল্ম নখাগ্র অঞ্চলে। 

যাঁতে হৈতে বিস্রনাশ সর্বাভিষ্ট মিলে ॥ 

রু্কর্ণীমুত গ্রন্থ অতি মনোহর । 

যাহা আস্বার্দিল প্রভু শচীর কোর ॥ 

রায় রামানন্দ সঙ্গে বিছ্যানগরে। 

মাশ্বাদিল কর্ণামুত অর্থ সুদুষ্করে ॥ 

শ্রীলীলাশ্তকের বাণী সমুদ্র গম্ভীর । 

সমস্ত জানিতে নারে তাব আর ধীর ॥ 
আত্ঘ অস্তে কষ্ণকেলি মাঁধুধ্যের ময় | 

কৃষ্ণের সৌন্দধ্য ঠাম অতি রসময় ॥৪. 

১। “সবোধনী* ১৮৯৮ শীঃ কেদাবনাথ ভক্তি“বিশোদ কতক সম্পাদিত এৰং “সজ্জন-ন্ডোবনী' 

পান্রকার প্রকাশিত। 
২। “সারজরক্গদ1”, এহরমপুর সংস্কবণ, ১৩৩৫ সালে হুঙত। 

৩। শ্লীকুষ-কণামৃত ১ম গ্রোক? পৃত ১ 

41 এ কঃ বি ৩৭৬৯১ পৃঃ ১ 



বৈষ্ণব স1হত্য ও যহ্নন্দন ৪১ 

কবি এই স্থলে আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া মৌলিক চিন্তাধারার অচসরণ করিয়া 

গুরু বন্দন। করিয়াছেন। লীলাশুকের শিক্ষাপ্তরু শিখিপিচ্ছ মৌলির জয়ধ্বনি 
প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন না। গুরু বন্দনার ঢুইটি চরণ রচনা করিয়াই কণীম্বত 

গ্রন্থের মহিম! বর্ণনা করিয়াছেন ৮টি ছত্রে। ৮ম শ্লোকের ওয়, ৪র্থ এবং শেষের 

চারিটি চরণে 'এই মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় । ১৭ম ক্লোকের শেষের চারটি 

চরণও কবির মৌলিক হৃষ্টি। ১১২ সংখ্যক শ্লোকের শেষের চারিটি ছত্র-_ 

এবমস্ত বলি কৃষ্ণ অস্তর্ধান হৈলা। 

লীলাষ্তক কতদিন তথাই রহিল ॥ 

তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা । 

ভাবরপ দেহ পাঞ? সেবাঁতে রহিলা ॥১ 

ইহ। যছুনন্দনের মৌলিক রচনা । ইহ মূল শ্লোকের বর্ণনার অতিরিক্ত বণনা । এইরূপ 
২৯, ২৩, ২৬১ ২৭, ৩২১ ৪৯৪ ৪৭১ ৯৫ প্রভৃতি লোকের অ্বাদে দীর্ঘ ব্যাখ্যা মূলক 

রচনা-পীতির পরিচয় পাওয়া যায়! শ্ররুষ্ণকণাম্ৃত গ্রন্থের লোক ও ইহার 

অহ্বাদসহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা ইইল-_ 

অধীরমালো কত মাদ্রজলিতং 

গত চ গম্ভীর বিলাস মন্থরম | 

আনন্দমমালিজিত মাকুলোম্মদ-_ 

শ্মিতং চ তে নাথ বিাদস্তি গোপিকাঃ 0২ 

হে নাথ গোঁপীগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, শিগ্ধ বাক্য, গম্ভীর বিলাস-মস্থর গমন, 
অতি গাঢ় আলিঙ্গন ও আকুল উন্মাদ মৃদ্হাস্তের কথাই সতত আলোচন। করিয়া 

থাকেন। ॥ 

চাঁরিচরণ বিশিষ্ট এই শ্লোকটির ভাবাহুবাদ করিতে যাইয়া যছুনন্দন ৭১টি চরণ 

রচন| করিয়াছেন এবং নিজ রচন। রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
করিয়াছেন । মূল ল্লোকে যেখানে শ্রকুষ্ণের চঞ্চল দৃষ্টি, শিগ্ধ বাক্য, গম্ভীর বিলাল 

গ্রভৃতি গোপীগণের আনন্দময় আলোচনার একমাত্র বন্ধ বলিয়া শ্লোক সমা 

. করিয়াছেন, যছুনন্দন সেইবূপ আক্ষরিক অন্বাদ না করিয়া অহবাদের আরম্তে 

১। শ্রীকৃষ্-কর্ণান্বত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্প:দিত অন্থ, পৃঃ ১৪৯ 

হ। 0) এ পৃঃ ৪৩ 



৪২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুমন্দন 

অতিরিক্ত কল্পনাদ্বার। শ্রীরাধার দিব্যোন্সাদের একটি চিত্র উপস্থিত করিলেন। 

ষথা-- 

দিব্যোন্সাদ উপজিল রাই সর্ব পাসরিল 
কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ মানিয়া । 

ঈর্ষ1! করি কহে বাণী নাথ প্রতি উদানিনী 

নিত্যনেত্র* প্রকট করিয়া ! 

কঃ চে না বদ 

বচন কোমল তেন আহিরের গণ হেন 

মুখে মাত্র €কাঁমল বচন । 

বধিয়া পুতন। নারী বধিতে বাঁপনা ভারি 

নারী বধ ইচ্ছা গ্রপূরণ ॥ 

আজও গোপাঙ্গন। কহে তোমার বচন ওহে 

নিগ্ধ স্বগন্ভীর রসময় । 

শব্দ অর্থ দুইবূপ বিলাস রসের কৃপ 
প্রত্যক্ষরে মাধুরী শরবয় ॥২ 

ক.ব শ্রীরাধার দিব্যোম্মাদের মাধ্যমে শ্রপ্াধার ঈর্ষ।পূর্ণ মনোভাবের কথাও কল্পনা 

কাঁরয়া বলিলেন যে কোমল বচন মুখেই মাত্র, মনে অন্ত অভিসন্ধি অর্থাৎ নাগাবধের 

বাসনা । কিন্তু অজ্ঞ রমণীগণ তাহ] বুঝিতে পারে না বলিয়াই কেবলমাত্র বচনের 

শব ও অর্থের মধ্য দিয়া যে রস ধ্বানত হয় তাহ।তেই মুগ্ধ হয়। এইখানে কৰি 

অনবদ্য ছন্দে সহজাত কবিত্ব দ্বাপা শ্রারাপ।এ অনোৌভা।বটি অন্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 

প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত, শ্রারাধার ঈর্ষাপূর্ণ মনৌভাবের পরিচয় উপহাস যুক্ত 

বক্রোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে ব্যক্ত কিয় কাব অলঙ্কার প্রয়োগ রীতিন দক্ষতাঁও 

দেখাইয়াছেন। কিন্ত যদুনন্দন এই গ্রন্থের অন্ুবার্দে সকল স্কলেই যে বিশেষ 

সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাহ] বলা চলে না। কোন কোন ক্লোকের 

অন্বাদে ভাব প্রকাশের দৈন্ততা বা শব্ধ প্রয়োগ-রীতির ক্রটি লক্ষা করা যায়। 

এইরূপ একটি শ্লোকও অন্যবাঁদ উল্লিখিত তইল-- 

পপ শিপ পি পপ পপ শিস পা প্জস এপ ক 

১1 পাঠীস্তর--.নিন্টাঅর্থ',-ডাঃ বিশ্লানবিহ'রী মজ,মদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩ - 

২। আীকুষ্ণ কর্ণামতঃ কঃ বিঃ ৩৭৫৬, পৃঃ ২৩ক 

পা সস সপ সপ পপ পম ৮টি পাশ এ পি শট াসপ্আহিজহ 
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কমনীয় কিশোর মুগ্ধ মূর্তেঃ 

কলবেস্ট কনিতাদৃতাননেন্দো 

মম বাচি বিজ্ভ্ততাং মুরারে__ 

মধুরিয়: কণিকাপি কাঁপি কাপি১। 

_ক্ষনীয কিশোর মুতি, যে মুদি দর্শনে সকলে মুগ্ধ হন, ধাহাঁর মুখচজ্ছ বেণুর 
অস্ফুট সুমধুর ধ্বনিতে প্লাবিত, সেই মুরারীর মাঁধুধোর কণামাত্রের কিছু কিছু 
কণিকা আমার বাক্যে প্রকাশ পাউক । 

ষুনন্দন এই স্লোকের ভাবার্থ মূলের অশ্থসারে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।_ 

সুন্দর মুরারী মধুরিমা । 
আমার বচনে আসি বিলাম করএ হাসি 

অত্যল্প কণার এক কণা ॥ 

কৈশর সৌষ্টব যাতে বেণু মুখ বিলা পিতে 
কোন কোন লীলার সময় । 

তার তার কণাগণ স্কুরু মোগ্ন এ বচন 

প্রকাশ করিয়৷ অতিশয় ॥২ 

কবির এই অন্বাদ ব্যাখ্যাধমী নয়। ইহা ব্যতীত, বিন্বমঙ্গল এই স্লেকে যেখানে 
কমনীয় 'কশোর মুগ্ধ মূর্তেত' বলিয়াছেন যহুনন্দন নেই স্থলে কেবলমাত্র একশোর 

সৌষ্টব' বলিয়াছেন । শ্রীরুষ্ণের কমনীয় কিশোর মূতি দেখিয়| যে লকলে মুধধ হন 

ইহা!র উল্লেখ কবি করেন নাই। এইখানে কবির ভাব প্রকাশের দৈম্যতাই প্রকাশ 
পায়। আবার দেখ যায়, মূলে যেখানে উ্নখিত হইয়া্ে “ধুরিক্ন কপিকাপি 
কাপি কান্তি উক্তি দ্বারা বিল্বঙ্গল শ্রকষ্ণের মাধুর্ধপিন্দুর বিন্দুর আকাজ্ষার কথ! 

অধিক হৃদয়াবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যছুনন্দন তেমন হৃদয়স্পর্শী 
ভাষায় বলিতে পারেন নাই। তিনি সেই স্থলে বলিলেন, 'অণ্তি অল্পকণার ষে 
কণা”, “ষে কণা শব মৃলঙ্লোকের “কাপি কাপি' উক্তির ন্যায় মাধুরধ্যমণ্ডিত 

হয় নাই। 

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ণ মৃত, "“ম প্লোক, ডাঃ বিনানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। 

| এ -কঃ বিঃ ৩৭০৬১ পৃত ১২৭ 
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১১ সংখ্যক লোকের অভবাদেও স্থানে স্থানে যখোচিত গভরভাব প্রকাশের 

কুটি লক্ষ্য করা যাঁয়। শ্লোকটি এইরূপ,__ 

অমুন্থপন্ধানি দিনাস্তরাশি 

১বে ত্দালোকনমন্তরেপ । 

মনাথবন্ধো করুনৈক সিন্ধে] 

হ] তস্ত তা হস্ত কথং নয়ামি | 

চে অনাথের বন্ধু, হে করুণার একমাত্র সাগর, হে হরি, তোমার অদর্শনে এই 

বুথ বা অধন্ত দিনগুলি হায় হায় কেমন করিয়। কাটাইব। 

শীচৈতন্যদেব এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে ভালবাঁসিতেন। শ্রীরুষ্ণ-বিরহানল 

প্রবল হইলে মহাপ্রভু যখন “নানা শ্লোক লাগিল পড়িতে”২ এই শ্লোকটি “সেই 

নানা' শ্লোকের অস্তর্পত। রুষ্দাস কবিরাজ তাহার অনবগ্য কটি চৈতন্তচরিতামূত 

গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । চৈত্ন্চরিভামুতে এই শ্লোকের একটি সুন্দর 

অন্বাদও রচনা করিয়াছেন। যথা» 

তোমার দরশশন-বিনে অধন্য এই রাত্রিদিনে 

এই কাল না যায় কাঁটন। 

তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণ! সিন্ধু 

রুপা করি দেহ দরশন ॥ 

উঠিল ভাব চপল মন হৈল চঞ্চল 

ভাবের গতি বুঝন ন যাঁয়। 

অদশনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন 

কুষ্ ঠাই পুছেন উপায় ॥৩ 

কুফদাস কবিরাজের এই ৮ চরণ বিশিষ্ট পদটিতে ভাবানুবাদের কিছু অনতস্রণ 

থাকিলেও প্রধানত আক্ষরিক অন্বাঁদের লক্ষণযুক্ত । শেষের দুইটি চরণ কবির 

মৌলিক সৃষ্টির লক্ষণযুক্ত মাত্র। কিন্তু শ্লোকের মূলভাব যথাষথ সংক্ষেপে বপ্িত 
হইলেও কবির ত্বভাবসিছ্ধ প্রাণস্পশণ ভাষার গ্রণে বর্ণনা সুন্দর পরিণতি লাভ 

করিয়াছে । যছুনন্দন এই শ্নোকটির যে অনুবাদ করিয়াছেন সেই অচ্বাদের সঙ্গে 

১। শ্রীকৃষ্ককর্ণযুত--৪১ শ্লোক, পৃঃ ৬৯, ডঃ বিঃ বি, মজুমদার সম্পাদিত। 

২। চৈতন্তচরিতাম্বত; ২/২, পৃঃ ৫৩, পাত হবেকুক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত । 

৩ | এঁ ৯? | %% লম্পাদিত । 
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কুষ্দাস কবিরাজের অনুবাদের ভাবগত পার্থক্য না খাকিলেও আরুতিগত পার্থক্য 

বিশেবভাবে লক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্তামীর অনুবাদ যেখানে ৮ চরণবিশিষ্ট 

যছুনন্দনের অনুবাদ সেধানে ৩৫ চরণবিশিষ্ট । যথা-- 

ওহে কৃষ্ণ তোমা না বেখিয়া 

এই রাত্রি দিবা মাঝে যতক্ষণ সন্ধ আছে 

কৈছে আমি রহিব কাটিয়া 

কোঁটিকল্পতুল্য মনে হৈল মাত্র এইক্ষণে 

তোমা বিন মারি গোডাইতে। 

হ1 হা তোম] দরশন বিনা আমি ঘনে ঘন 

তুমি বল গোঙ্গাই সে রী্ডে ॥ 

অধন্য সকল ক্ষণ বিনা ভোম। দরশন 

এই কাল কাট! নাহি যাঁয়। 

কাঁল কাটি কি প্রকারে কহ তুমিকি বিচারে 

বিবরিয়া কহ উপায় ॥ 

যদি বল কাম তাপে তাপিত হইল যবে 

তবে যাই নিজ পতি ঠাঞ্ডি। 

তার*» অনেষয়ে তোমা আমা প্রতি দিয়ে ক্ষেমা 

পতি লে বিলসয়ে যাই ॥ 

তবে শুন তার বাণী পতি ছাড়াইলাম আমি২ 
সে লাগ অনাথগণ ঘোরা | 

তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণ! সিন্ধু 

দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥ 

য্দি বল পতিসেবা ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা 

যোগ্য নহে সে সেবা ছাঁভিতে। 

১। পাঠাত্বর-_“সেছ* ডাঃ বিমানধিহারী মজুমদার কর্তৃক ছাপ। গ্রস্থ--শ্রীকৃষ্কর্ণা মৃত, 

পৃঃ ৬৩ | 
২। পাঠাম্তব--তুমি” ডাঃ বিমানবিহীরী অকুমদার কর্তৃক ছাপা গ্রন্থ--ঞ্ীকৃষ্ণকর্ণাসূত 

পৃঃ ৬৩। 



৪৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দ্ন 

ভাথে দোষ নাহি মোর সেদোষ হইল তোর 

মনেজ্দিয় হবিলে যাহাতে ॥ 

তবে যদি কলহেন আমি বা হরিব কেন 

ধর্ম ছাড়াইব মন হরি । 

চপল কামিনী তোর আপনি হইএ ভোর 

পর্ম ছাঁড়ি ফির মোরে হেরী ॥ 

"ভবে শুন তাঁর বাণী ধর্মত্যাগী যদি আমি 

তবে উদ্দারিব কেবা আর। 

করুণ। সমুদ্র তুমি দেখ ধর্ম ধজি মামি 

রুপা করিলাম সার ॥ 

উচ্গে হৈল প্রাধল্য ইল ভাব সাবল্য 

তাতে পনী বাঢএ প্রলাপ । 

সেই ভাবে বিভাষিত লীলাশুক কহে হিত 

এ যছুনন্দন [হয়। তাপ ॥* 

কবরাজ গোন্বামী অল্প কথার মধ্য দিয়াও কক্দর্শণ বালনায় যে গভীর আকুলতা 

প্রকাশ করিয়াছেন যদুনন্দনের প্রকাশ ভঙ্গিতে সেইরূপ গভীর আকুলতা প্রকাশ 

পায় নাই। কারণ স্থানে স্থানে বিতকমূলক উক্তি, যেমন,_-'ষদ্ধি বল কাষতাপে, 

বা “ঘদি বল পতি সেবা? প্রভৃতি বাদ।বাদ-ভর্গি মূলক উাক্তগুলি কোন কোন 

স্বানে মুল ভাবরসে গভীরতা দানের পরিবতে লঘুতা আনয়ন করিয়াছে । কিন্ত 

সেইজন্য যছুনন্দনের এই অন্বাদকে নিরুষ্ট স্তরের বল! যাঁষ না! এই অনুবাদে 
হচ্ছ সাবলীল প্রকাঁশভঙ্গি, পাণ্ডিত্য, রচনাচাতুধ্য অগ্ুবাদে সৌন্দর্ধ্য ও রস 

প্রদান করিয়াছে । আলঙ্কারিক প্রথামতে, বিভাব, অন্ুভাব, ব্যভিচারী প্রভৃতি 

আ'লঙ্কারীক ভাবের আশ্রয়ে কাব্যে যে বসপরিণতি ঘটে যছুনন্দনের এই পদেও 

সেইরূপ ঘটয়াছে, এই পদের স্থায়ীভাব প্রেম বা কাম। ইহাকে অধলম্বন করিয়া 

ষে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের উক্তি-_-“কৈছে আমি রহিব কাটিয়।”, বা 

তোমা বিনা নারি গোঙ্গাইতে” প্রভৃতি উক্তি স্থায়ীভাঁবকে রসপুষ্ট করিয়া 

১। শ্রীকৃষ্কর্ণাম্বত, কঃ বিঃ ৩৭০৬১ পৃঃ ৩১খ+ ডাঃ ব্মানধিহথারী মজুমদার সম্পাদিত 

প্রস্থ, পৃঃ ৬২ | 
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তুলিয়াছে এবং পদ-সৌন্দর্ধ্য বুদ্ধি করিয়াছে । এই পদ রচনায় কৃষ্দাস কবিরাজ 
কৃত অন্গবাদের প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় ভাষ! প্রয়োগের মধো। কষ্গদাস 

কবিরাজ ব্রজবুলি-_লক্ষণযুক্ত 'পুছেন” শব প্রয়োগ করিয়াছেন । যদ্ুনন্দনেও 

এইরূপ “কৈছে' ব্রজবুলি শব্দ প্রয়োগ হইতে দেখা যাঁয়। শ্রীকঞ্চকর্ণীমতেব অপর 

একটি শ্লোকের অনবাদে কৃষ্দাস কবিরাজের প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষা কর 

যায়। মুল ক্নোকে বলা হইয়াছে-_ 

হে দেব হে দয়িত হে ভবনৈক বন্ধে 

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈক সিঙ্ধে! 

হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম 

হা হাঁ কদাভি ভবিতাঁমি পদং দৃশোগ্নে১। 

__ক্ে দেব, হে দয়িত, তে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কষ হে চপল, হে করুণার 

একমাত্র সিন্ধু! হে নাথ হে রমন হে নক্সনাভিগাম কবে তোমাকে আমি দেখিতে 

পাইব। 

অগ্বাদ কাষে [সব্ধহণ্ত রক্তদান কবিরাজ গোস্বামী শ্লোকের মূলভাঁব অব্লঙ্বন্ 

করিয়া ৩২ টি চরণে বিস্তারপূধক এই শ্লেংকের অনুবাদ করিয়াছেন । যখা_ 

উন্মাছের লক্ষণ করায় কুষ্ণ স্ফুরণ 

ভাঁবাবেশে উঠে প্রণয় মান। 

সৌল্লঞ বচন রীতি মান গব ব্যাঁজস্ততি 
কভু নিন্দা কভু তো সম্মান ॥ 

তুমি দেব ক্রীড়া রত ভূবনের নারী যত 

তাহে কর অধিষ্ট ক্রীড়ন 

তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত্ত 
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ 

হুবনের নারীগণ সভা কর আকর্ষণ 

তাহা কর সব সমাধান । 

তুমি রুষ্ণ চিত্ত হর এছে কোন পামর 

জোমারে বা কোন করে মান ॥ 
শপ শপ পিপশাসপ্পসাা শর 

১। জীকুফকর্ণানৃত ৪* লংখ্যা লোক পৃঃ ৬*। ডাঃ বিষানবিহারী মলুমলার লম্পণিত্ প্রস্থ 
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তোমার চপল মতি মা হয় একত্রে স্থিতি 

তাতে ভোমাঁর নাহি কিছু দোষ। 

তুমি তো৷ করুণাসিন্ধ আমার প্রাণের বন্ধু 
তোমায় মোর নাহি কত রোঁষ ॥ 

তুমি নাথ ব্রজ প্রাণ ব্রঙ্গের কর পরিত্রাণ 

বু কাধ্য নাহি অবকাশ। 

তুমি আমার রমণ স্খদ্দিতে আগমন 
এ তোমার দগ্ধ বিলাস ! 

মোর বাক্য নিন্দা মানি কুঞ্চ ছাড়ি গেল জানি 

শুন মোর এ স্ততি বচন। 

নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধনপ্রাণ 

হা হা পুন দেহ দরশন ॥ 
সবস্ত কম্প প্রন্মেদ বৈবর্ণ অশ্রু স্বরভেদ 

দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 

হাঁসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি পায় 

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥ 

মুচ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুল্স্কার 
কহে এই আইলা মহাঁশয়। 

কৃষ্ণের মাধুরী গুণে নান! ভ্রম হয় মনে 

শ্লোক পড়ি করয়ে শিশ্চয় ॥১ 

অনুবাদের প্রারস্তেই কবিরাজ গোস্বামী শ্ররাধিকার ভাবে ভাকিত চৈতন্ত- 

দেবের দিব্যোন্সাদ অবস্থার চিত্র আকিয়াছেন_-উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফুরণঃ 
উক্তি দ্বার । এবং এই অবস্থায় যে কত “প্রণয় মান" উপস্থিত হয় চৈতন্য 

দেহে তাহারও চিত্র অকিয়াছেন শেষের ৮ টি চরণে। 

যছুনন্দন দাস প্রাকষ্দাস কবিরাজ অপেক্ষাও দীর্ঘ বিস্তার পূর্বক ৯৫ টি 
ছত্রে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন এই গ্লোকের। কৃষ্তদাঁস কবিরাজ অন্কবাঁদে 

সার্থক রসম্ষ্টি করিয়াছেন। যছুনন্দনের পদটিও সেইরূপ রসোতীণ হইয়াছে 

১। ইচতম্চরিতাস্তত, পৃ ১৫৪, পণ্ডিত হরেকৃকক মুখোপাধাায় সম্পাদিত গ্রন্থ 
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বলা চলে। কবিরাজ গোস্বামী “দয়িত', "পল", “করুণা সন্ধু' প্রভৃতি শব্দের 

ব্যাখ্যামূলক অন্তবাদ করিয়াছেন। যছুনম্মনও এই রীতিতে অনুবাদ করেম। 
যদুনন্দনের এই অন্থবাদ্দে অনেক স্থলেই কবিরাজ গোম্বামীর প্রভাব লক্ষ্য করা 

যায়। কবিরাজ গোস্বামী যেমন বলিয়াছেন-_- 

তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত্ত 

মোর ভাগ্যে করো আগমন । 

যছুনন্দনের উত্তিও ইহার অগ্তবূপ। যথা 

প্রাণের দয়িত তুমি আদর্শনে মরি আমি 

পুনর্ব(র দেহ দরশন ।৯ 

আবার কথদাস যেখানে বলিয়াছেন_- 

তুমি তো করুণা সিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু 

যছুনন্দমন সেইধাঁনে বশিলেন_- 
ওহে করুণাপ।সঙ্গ. চুখিত জনার বন্ধু২ 

এই সব স্থলে রুগ্দাসের আগগন্যই লক্ষ্য করা ধায় যনন্দলের অনুবাদে | 

রুষ্দা!স যেখানে “তুমি মোর দয়িত' বলিয়াঙ্ছেন, যদ্রনন্দন পেখানে প্রাণের দয়িত 

বলিলেন, কষ্দাঁপের উক্তিতে কঞ্চশাশন্ুকে- প্রাণের বদ বল! হইছে, 

যছুনন্দনের সেখানে উক্তি খত জনার বঞ্ু” ক্দাপ যেখানে বলিলেন-- 

ভুবনের ন!প'গণ সতাঁকর আকর্ষণ 

তাহা কর সব সমাধান । 

যছুনন্দন সেই স্থলে প্রায় একই প্রকার করিয়। বলিলেন-: 
ভুবনের নাবীগণ আর যত নাঁরীগণ 

বেণুগানে কর আকর্ষণও । 

আবার, রুঞ্দাসের উক্তি যেখানে-_-নয়নের অভিরাঁষ তুমি মোর ধনপ্রাণ'। 

যহুনন্দনের উক্ত সেইখানে_-€ওছে নয়নাভিরাম নয়ন আনন্দধাম'৪ | এই সব স্থলে 

একই প্রকার ট'ক্তরর সামান্য বকম ফেব মাত্র । প্ররুতপক্ষে রুষ্টাাসের উক্তই 

১। শ্রীকুষকর্ণামৃত, কঃ লিহ ৩৭৯৬, পৃঃ ৩০ক। 

| এ পৃঃ ২খ । 

৩। শ্রীকুন্ককর্ণামৃত, কঃ লিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৩*ক। 

৪ । শ্রীকঞঃককণানৃতঃ কত বিট ৩৭০৬, গৃহ তখ | 
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যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্য কষ্তদাসের প্রভাব অন্বীকার 
করা যায় না। তথাপি যছুনন্দন যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়। যায়। আলঙ্কারিক প্রয়োগরী তিতে যছুনন্দনের 

স্বাতন্তর দেখ! যায়। কুষ্*দাস কবিরাজ 'সোলুঠ বচন” অর্থাৎ পরিহাসযুক্ত বাক্যের 

কথা, “মানগর্ব-ব্যাঁজ্ততি” অর্থাৎ প্রেমের মাধুধ অনুভব কর! সত্বেও সেখানে 

বাহিরে কুটিলভাব ধারণ করিয়া মান করিয়! গর্বপহকাঁরে নিন্দাছলে স্তৃতি বা! 

স্ততিছলে নিন্দা করার কথা অল্ন কথায় বলিয়াছেন। যছুনন্দনের এই সব 

আলঙ্কারিক প্রয়োগ ব্যাধাুলক, যছুনন্দনের পদে নিন্দাছলে স্ত্রতির কথাগুলি 

ব্যাজন্ততির হুন্দর নিদর্শন যথা 

ধীরামধ্য1 সমাশ্রয় তারমত কথা কয় 

ওহে তুবনের বন্ধু তুমি ॥ 

কেবল আমার দুঃখে ১ সর্ব সমানি হয়ে 

যাক্ধা কর সবসমাধান। 

ভূবনের নারীগণ আর যত নাব্ীগণ 

বে্ণুগানে কর আকর্ষণ ॥ 

থ্বীরা মধ্যাসমাশ্রয়' বলিয়া যছুনন্দন অমর্ধ ও তদনুগ অস্থয়। ভাবটি স্পষ্ট করিয়া 

প্রকাশ করিয়াছেন । আবার ধীরামধ্য। নায়িকারগুণ আশ্রষ্কের মধ্যদিয়া বক্রোক্তি 

অলঙ্কার পূর্বক ভূবনের নারীগণকে আকর্ষণ করার শক্তির প্রশংসা! নিন্দাছলে 

করা হইয়াছে । যছুনন্দনের অন্বার্দে অবহিখা অলঙ্কারেরও সুন্দর নিদর্শন পাওয়া 

যায়। উক্তিটিতে যছুনন্দন নায়িকার ভাব আরোপ করিয়া সেই সঙ্গে নায়িকার 

মনোভাব গোপন করাইয়া পরিহাঁসছলে উদাঁসীনভাবে যে ভাব্প্রকাশ করাইলেন 

তাহাতেই অবহিথ| নাক্সিকার চিত্রটি প্রকাশ পাইয়াছে। যথা_ 

এই অঞ্গনক় শুনি অমর্ধ অন্থগাঁভণি ' 

অবহিথা উপজিল আসি । 

ধীরমধ্যাগুণাশ্রয়ী তাঁতে উদ্দাসীনমক়্ী 

মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥৩ 
অস্প 

১। পাঠাস্তর-_-নও» পৃঃ ৬*। ডাঃ বিমানবিহ্বারী মজুমদার সম্পাদিত | 

২। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণান্বত, কঃ বিঃ ৩৭৯৬, পৃঃ ৩*ক। 

৩। একুফ কণামবত, কঃ বি; ৩৭৬, পৃঃ ৩খ । 
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শ্রুকষ্ঃকর্ণামৃতের ৯২ সংখ্যক এই যে শ্লোক 

মধুরং মধুরং বপুর্স্ত বিভো-_ 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। 

মধুগদ্ধি মৃছ্ শ্মিতমেতদহো। 
মধুরং মধুরৎ মধুরং মধুরম্ ॥৯ 

_বিভুর দেহ অতি মধুর, মধুর হইতেও মধুর তাহার আনন। মধুগন্যুক্ক মৃদমধূর 

হাসিটুকু কি মধুর, স্থমধুরঃ অতি মধুর, সর্বাপেক্ষা সুমধুর 

এই শ্লোকের অনুবাদ কষ্জদাঁস কবিরাজ ও যছুনন্দন দাস উভয়েই করিয়াছেন। 

কষ্দাস কবিরাজ আঁলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ৩৫ চরণে বিস্তার পূর্বক অন্কবাদ 

করিয়াছেন কিন্ত যছুনন্দনের অনুবাদ এইখানে আশ্চর্যজনকভাবে সংক্ষি্ত ও 

অনলঙ্কত। কবিরাজ গোম্বামী ভাবানুবাদদ করিতে যাইয়া প্রথম তিনটি চরণ 

ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পরবর্তী চরণগুলি ব্যাখ)ামূলক তাবাহুবাদের 
উজ্জল নিদর্শন । যথা-_ 

সনাতন কৃষ্ণমাধুধ্য অমৃতের সিন্ধু । 

মোর মন সান্িপাতি সব পিতে করে মতি 

দু্রব বৈদ্য ন! দেয় একবিন্দু ॥ 

কৃষ্ণাঙ্গ লাবগ্যপূর মধুর হইতে সুমধুর 
তাতে যেই মুখ সুধাকর। 

মধুর হইতে সুমধুর তাহ। হৈতে হথমধুর 
তার যেই শ্মিত জোৎনাঁভর ॥ 

মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর 
তাহা হেতে অতি স্থমধুর । 

আপনার এককণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে 

দশদিকে বহে যার পুর ॥ 

শ্মিত কিরণ স্থকপু€রে পৈশে অধর মধুরে 
সেই মধু মাতায় ব্রিভুবনে । 

১। ঞকৃষ্ককর্ণাম্বত--৯২ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ১১৬, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 

্ন্থ। 
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বংশী ছিত্র আকাশে তারগুণ শব্দে পৈশে 

ধ্বনি রূপে পায়। পরিণামে ॥ 

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্ত ভে'দ বৈকুগ্ে যায় 

জগতের বলে পৈশে কানে । 

সব। মাঁতৌয়াঁল কপি বলাৎকারে আনে ধর 

বিশেষতঃ ঘুলতীর গণে ॥ 

ধ্বণি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে বৃত্ত 

পতি কোল ঠৈতে কাডি আনে । 

বৈকুগের লক্ষমীমণে যেই করে আকর্ষ, 
তাঁর আগ কেবা গে।পীগণে ॥ 

নীবী খপাঁয় পনি ম!গে গৃভ কর্ম কছয় ₹)0া 

বলে দার "মানে রদ, স্কাচল 
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এছে ন.চাক্ সব নারীগুণে | 

কানের ভিত বাছা করে. আপনে ভাহা সদ। "দু 

অন্তশন্দ ন| দেয় প্রবেশে | 

আনকথা শা শুনে কান আন বুলতে বোলাঘ্ব আন 

এই কুকের বশীর চকে ॥ 

পুন: কহে বাহ জ্ঞানে আঁন কহিতঠে কহি আন 

কৃষ্ণ কুপা তোমার উপরে । 

মোর চিত্ত ভ্রম করি নিহৈ শৃরধ্য মাপুরী 
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥১ 

যছুনন্দনের অনুবাদ ১৫ ছত্র বিশিষ্ট | অনুবাদ রুষ্দাসের অন্রধাদের তুলনায় অতি 

সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই । যথা 

সখি হে কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর । 
মধুর হইতে স্থমধুর বহে চঙ্জ জ্যোত্স্সাপুর 

ত্রিভূবন যাহাতে উজোর ॥ 

১। চৈতহ্যিচরিত'মৃত। পুত ৩৯৩, পণ্ডিত হরেবৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রস্থ। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৫৩ 

কহিতেই মুখচন্দর দেখি পুন্ হাঁসমন্দ 

শির ধুলায় কহে বাণী। 
মুগ অতি স্থমধুর তাহ ঠৈতে স্থমধুর 

তাহা হৈতে স্থমধুর মানি। 

+হিতেই দেখে স্মিত অলৌকিক তার রীত 

শ্মিত কথা কহুন না যায়। 

মুখাম্বুজে বহুয়ে গন্ধ যাঁতে গোপনারী অন্ধ 
কষ্মুধ অমাধুষ্যময় | 

কহিতেই কৃষ্ণবেশ দেখয়ে মোহন দেশ 

তাঁহ। দেখি কহে পুনবার। 

কৃষ্ণ কথামূত কথ! শুন ছাঁড় অন্য বার্তা 

যাতে সব মাধুধ্যের সার ॥৯ 

যে বিষয়টি বল! হইবে তাহার প্রস্ততি পর্বের ন্যায় কৃষ্দান যে ভূমিক! রচনা 
করিয়াছেন যদুনন্দনের অনুবাদে সেইরূপ কো।ন ভূমিকা নাই। আবার কষ্ধাসের 

পদে শ্কষ্ের দেহ লাবণ্য দশনে ভক্তহদয়ে যে গভীর আনন্দানভূতি প্রকাশ 

পাইয়াছে। 1হ! বুষফ্দাসে নানাভাবে-_ 'কৃষ্ণমাধুধ অমুতের সিন্ধু” কৃষ্ণাঙ্গ লাবগ্যপূর 

এবং এই ভাবণ্যের এককণ।|--“ব্যাপে সব ত্রিতুবনে' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে 

বিশদভাবে গুকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যছুনন্দনের পদে লাবণ্য একব্সরপভাবে ব্যাখ্যা 

বরাহয়মাই। যছুনন্দন কেবলমাত্র “কষঅঙ্গ অতি মনোহর” বলিয়। শ্রকফের 

মাধুর বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, কষ্তদাসের ন্যায় ত্রিভুবনে লাবণ্য ব্যাঞ্ির কথা 

বলেন নাই । শ্রীরুষ্ণের দেহের বর্ণনায়_“মুখে অতি মধুর তাহা হৈতে সুমধুর” 

উক্ভিতে কফদবাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অনুবাদে যছুনন্দনের বিশেষ 
মৌলিকতা৷ লক্ষ্য করা যাঁয় না। তবে, “স্থমধুর মানী” শব্টি যছুনন্দনের নিজের 
দংযোৌজন1 | ইহা মূল গ্লে!কেও নাই, বৃষদাসের অন্বাদেও নাই । কৃষ্দাসের 

পদে যে স্ন্দর আলঙ্কারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়__ 

মোর ষন সান্লিপাতি হ্বপিতে করে মতি 

ছুর্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু। 

১। শ্রীকফ্কর্ণাম্বত, পৃঃ ৯১৭, ডাঃ বিমানবিহ্ারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রস্থ। 
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উপমেয় “মন' এর সঙ্গে 'সান্লিপাতিক* উপমাঁন শব্দ ব্যবহার করিয়া যেখানে-__ 
দুর্দেবর্ূপ বৈদ্যকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে ছূর্দেব বৈদ্য তৃষ্ণার্ত আমাকে 

একবিন্দুও পান করিতে দেয় না» বায়ু পিত্ব ও কফের প্রাবল্য ঘটিলে রোগী যেমন 

অনিবার্ধ পিপাসাঁয় কাতর হইয়া সব জল পান করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু বৈদ্য তাহা! 
পান করিতে দেয় না, সেইরূপ কবির মন কষ্চ-প্রেমে পিপাসায় তৃষ্ণর্ত কিন্তু 

ছুর্দৈবই এইখানে বৈচ্যের ন্যায় তাহার তৃষা] নিবারণে অন্তরায় হইয়া! দাড়াইয়াছে। 

অলঙ্কারপূণ ব্যঞ্জনাময় ভাষার এই উক্তি পদটিতে বিশেষ সৌন্দর্য আনয়ন করিয়াছে, 
কিন্ত যছুনন্দনের পর্দে এইরূপ আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনাময় উক্তি না থাকায় এবং 

অনেকটা আক্ষরিক হওয়ায় কৃষ্দাস কবিরাজের পদের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ 

করে নাই। 

যছনন্দন শ্রীকষ্ণকর্ণামৃত অনুবাঁদকালে সারঙ্গরঙ্গদা' টাকাও যে অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই স্থানে উদ্ধতিসহ তাহার কিছু 

দৃষটাস্ত উল্লিখিত হইল। সারঙ্গরঙদায় আছে-__ 

অথ দাক্ষিপাত্যঃ কৃষ্ণবেন্বা-পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতঃ 

কবীন্ত শ্রীবিহ্বমঙ্গল নাম! কশ্চিদ্ব্রাক্মণঃ কিলাসিৎ।১ 

--দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্বেঘ। নামক নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিত ও কবিরূপে 

শ্রীবিষমঙ্গল নামে একজন বাঙ্ষণ ছিলেন । 

যছুনন্দন এই উক্তির আনুগত্য রক্ষা করিয়াই বলিতেছেন__ 

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেম্বা নদী । 

তাহার পশ্চিম তীরে তাহার বসতি ॥ 

শ্রীবি্বমঙগল নাম ব্রাহ্মণ পণ্তিত। 

কবীন্দ্র অবধি সব লোকের বিদিত ॥২ 

“সব লোকের বিদ্দিত” উক্তিটি ব্যতীত অপর সকল উক্তিই টীকার বিশ্বস্ত অনুকরণে 

গরঠিত। এইরূপ ২, ৩, ১৮, ২৩, ৩২ প্রভৃতি শ্লোকের টাকার অন্ুদরণ যছুনন্দনের 
অনুবাদে লক্ষ্য কর! যাঁয়। দৃষ্াস্তব্বরূপ সারক্গরঙ্গদার টীকা সহ যহুনন্দনের আর 

একটি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল-__ 

১। সারঙ্গরঙ্গদ।। পৃঃ ভূমিকী ১১ বহরমপুর সংস্করণ» ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 

২। কুষ্লকর্ণীমৃত, কঃ বি ৩৭৯৬১ পৃঃ ১। 
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অথে! পথি পথ্যাগচ্ছতো হস্ত বাহ্ দশায়াং সাধকরীতোৎ- 

কঠয়া ভক্তি সিদ্ধাস্তোদ্গাঁরিণী তৎকাঁলমেবাস্তরাবেশাৎ 
সিদ্ধাবল্লালসয়! কেবল রসোদ্গারিম্যুক্তি ।১ 

পথে পথে চলাকালে বাহদশায় দৃষ্ট তাহাতে সাধকোচিত উৎ্কগার নিথিজ্ত, 
সিদ্ধগণের ন্যায় আকাঙ্ষা জন্য এবং অস্তরাবেশ হেতু ভক্তি সিদ্ধান্তের উক্ভিগুলি 

রসোদ্গারিণী লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল । 
এই টীকাঁর অনুবাদ করিতে যাইয়া বিশেষভাবেই আনুগত্য রক্ষা করিয়াছেন। 

যছুনন্দন | টাকার ভাবানুসারে তিনি বলিয়াছেন__ 

পথে পথে চলি যায় বাহৃদশায় স্থিতি | 

সাধকে২ ব্যাকুল৩ অতি উৎকন্ঠিত মতি ॥ 

ভক্তি সিদ্ধান্ত কথ! কহিতে কিতে 

অতিশয় অস্তর আবেশ হইলা তাথে ॥ 

সিদ্ধ প্রায় লালসায় ভরি গেল মন। 
রসোদ্গারি উক্তি হেন কেবল লক্ষণ ॥৪ 

কিন্ত কোন কোন স্থানে দেখা যায় কবি অন্বাদকাঁলে মূলগ্রস্থ বা টাকার বক্তব্যের 
সঙ্গে নিজের মৌলিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। অষ্টাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে 
বিষমঙ্গল কর্তৃক উক্ত হইয়াছে__ 

মুরলীরব তরলীকৃত মুনিমানস নলিনং' 

অর্থাৎ শ্রীরুষণে বংশী ধ্বনির রবে মুনিদের মন কমলের ন্যায় দোলায়মান হয়। 

সারঙ্গরঙগদ। গ্রন্থে কবি কৃষ্দদাস ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন-_ 
বাহে তু মুনিনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থির কঠিপ্যাপি 

, মানসানি নলিনবৎ কোমলানি চঞ্চলানি কৃতাঁনি ।৫ 

__বাহ দৃশ্টে মুনি ও জ্ঞানীগণের যে হৃদয় পর্বতের ন্যায় স্থির ও কঠিন মনে হয়, 

শ্রীকষ্ণের মুরলীরব স্তনিলে তাহাঁও কমলের ন্যায় কোমল ও চঞ্চল ছুইয়া উঠে। 

১। সারঙগরঙ্গদা, পৃঃ ৭? বহরমপুর সংস্করণ, ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ । 

২। পাঠাস্তর--সাধকের”, ডাঃ ধিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭। 

৩। পাঠাস্তর--“ছেন” ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থঃ পৃঃ ৭। 

৪। শ্রীকৃষ্ককর্ণান্ৃতঃ কঃ বিঃ ৩৭৬১ পৃঃ €খ | 

«| সারলরঙলগদা, পৃঃ ৫৩, রামনারায়ণ বিল্লারত্র সম্পাদিত গ্রস্থ। 



৫৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্রীকফ্ের বংশী রবে মুমীগণের যে চিত্ত চাঞ্চল্যের কথা বিন্বমঙ্জল বলিয়াছেন, 

বাহ অর্থ ধরিয়া শ্রীরুষ্ত্াস কবিরাঁজ যেখানে সেই একই প্রকার উক্তি করিয়াছেন, 

যছুনন্দন সেইখানে মূলের বা টাকার অন্ুপরণ না করিয়! অথচ মূলভাব অন্দুগ্ 

রাঁখিয়াও মৌলিক কল্পন! পরিবেষন করিয়াছেন । ৫১ চরণযুক্ত এই পদের ৩১ 
হইতে ৩৬ চরণের মধ্যে তাহ] উক্ত হুইয়াছে। যথা-- 

করেন মুরলী গান অতি স্থমাধূর্য দান 
তাঁহ৷ দেখি কহে পুন আর। 

সেই মানে বসি নারী কৃষ্ণ তারে পায়ে ধরি 

নারে মান দূর করিবারে। 

সে সব মানিনী মান তরলী করিল গান 

কি তায় রাধিকা রসময় ॥১ 

যছুনন্দন এইখানে মুনীদিগের কথা বর্জন করিয়া শ্ররুফ্ের বংশীবাদনে মানিনীগণের 

মান তরল হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মুনাগণের কথা বজিত হওয়ায় মূলভাবের 
সৌন্দর্যে হানি ঘটে নাই। বরং ভাঁবাঙ্গবাদের দিক হইতে মানিনীগণের 

প্রেমানুভৃত্ির একটি নুতন সৌন্দর্য চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। ২ সংখ্যক ক্পোকের 
অন্নুবাদেও বিহ্ম্জল বা কুষ্দাসের টাক। অতিক্রম করিয়া মৌলিক রচনার দৃষ্টাস্ত 

স্থাপন কবিয়াছেন তিনি । বিংশতি সংখ্যক শ্লোকের ৩য় ৪র্থ চরণে বিশ্বমঙগল 

বলিয়াছেন--. 

পুন প্রকৃতি চাপলং প্রণয়িনীতুজা যান্ত্রতং 
মম শ্ফ.রতু মানসে মদনকেলি শয্যেৎখিতং ।২ 

-প্রণয়িণীর দুই বাছুর বন্ধনে যিনি আব এবং পুন্রায় চঞ্চলতাগাপু তিনি 

আমার চিত্তে স্ষ,রিত হউন | 
কষ্তদ্রাস কবিরাঁজ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্য। কনিয়াছেন_ 

অথ 'তস্তযাঃ কেলি লালসা বীক্ষ্য রসিক শেখরত্বাঁৎ 

. পুনস্তাঁমত্যুদ্দ পয়িতুং তদৃৎকগ;চেষ্টি তং দরষ্ট চ বাসস্তান- 

গমনচ্ছন্সনা তহুত্থানং তথা তন্সিরোধানাং চ দু্টাহ ।৩ ১ 

১1 শ্রীকৃষকণাম্ৃত, কঃ 143 ৩৭০৬ পৃঃ ১৭ক। 
২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্ৃতঃ ২০ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ৩২, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পখদিত 

গ্রন্থ । 
৩। লারঙলরলদ, পৃঃ ৫৩? রামনারায়ণ বিদ্বারতু সম্পাদিত গ্রন্থ। 

শট শাটার শপ তি স্ঞ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৫৭ 

কষণাঁপ গ্রণয়িনীর ভূজবন্ধনের আবদ্ধ শ্ররুষের পুনরায় চঞ্চলত্ড। প্রার্চির কথা না 

বলিয়া শ্রীরাধার কেলি লালসার কথাই প্রধানত উল্লেখ করিয়াছেন । যছুনন্দন 

বিহমঙ্গল কিন্থা কৃষ্দাস কবিরাজের মত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্ররাপার মধ্যে কোন একজনের 

বিলাস বাসনার কথা বলেন নাই। তিনি রাঁধা-কুষ্ণ উভয়ের বাঁসনার কথা উল্লেখ 

করিয়া ভাবাঙ্বাদ করিয়াছেন__ 

কিশোর কিশোরী রসে নিমগন নিশি দিশে 

করে ধরি করে আকর্ষণ। 

ধণি তাহ! নাহি ছাড়ে পীতবাদ দু করে 
আকধিতে ঝস্কারে কম্বণ॥ 

কেলি ক্ূমে গলিয়াছে দুহার কুস্তল পাছে 

গোবিন্দের বেণা রাই চড়া । 

চুড়ায় মুর পুচ্ছ বেণীতে রত্বের গুচ্ছ 

খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥ 

প্রকৃতি চঞ্চল দুস্থ মুখে হাস লু লহ 

ঘন ঘম রাধিকার ভু লইয় 
নিজ কঠে জাতে শ্যাম শোভ] হেল অপাম 

তেঠো। ক ধরে বন্ত থুয়া ॥ 

বসিলেন পুষ্প শেষে শোভাতে ভূবন মজে 

কান্ত্ের প্রবাহ বহি যাঁয়। 

এই কেলি শযা। স্থান শোভা ম্কুর মনোস্থান 

এ যছুনন্দন গান গায় ॥+ 

কিশোর কিশোরী রসে নিমগন' এবং প্রকৃতি চঞ্চল দু" বলায় ছুইজনের 

অভিলাসই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইখানেই যছুনন্দনের স্বতন্ত্রতা। 

৬৬ সংখ্যক গ্লোকের অনুধাদেও বিম্বমঙ্গল ও কবিরাজ গোশ্বামীর প্রভাব 

অতিক্রম করিয়া যদুনন্দন মৌলিক কটি করিয়াছেন। হুল ক্েকে যেখানে বলা 

হইয়াছে” 

১। প্রীকুষ্ণকর্ণামৃত, কঃ বিঃ ৩৭*৬১ পৃঃ ১৮ক। 



৫৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বক্ষম্থলে চ বিপুলং নয়নোতপলে চ 

মন্দপ্যিতে চ যুুলং মদজঙ্লিতে চ। 

বিশ্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ 

বাঁলং বিলাস নিধিমাঁকলয়ে ॥১ 

--যে বাল ব! কিশোরের বক্ষস্থল ও বিশাল নয়ন কমল, মৃদু মন্দ হাস্ত ও মনোহর 
আলাপ, বিদ্বাধর এবং মুরলীর মধুর রবুক্ত, সেই ধিলাসনিধিকে কবে দেখিতে 

পাইব। 

কষ্দাস গোশ্বামীর টীকা-_ 

নম্বধুণৈব তং দ্রক্ষসি, ক্ষণং ধৈষ্যং কুব্বিতি পুনস্তাতি 
প্রবোধিতায়াঃ, মলালসং বচোহন্রবদন্নাহ-নুভোঃ সখ্য: 

তং বিলাস নিধিং তৎ সমুদ্রং বাঁলং নবকিশোরং কদাকলয়ে । 

্রক্ষামীতর্থঃ, কীদৃশম্-বক্ষস্থলে চ নয়নোখ্পলেচ 

বিপুলং বিস্তীর্ম। মন্দাশ্মিতে চ মদজল্লিতে চ মুছুলম্ । 
বিশ্বাধরে চ মুরলী রবে চ মধুরম্।২ 

যছুনন্দন এই শ্লোকটির অনুবাদ বিস্তার পূর্বক ৩১ চরণে সম্পূর্ণ করেন__ 

সখি হে, কৃষ্ণ নবশেখর কিশোর । 

তাথে স্থবিশাল মহানিধি "রসের মিলন বিধি 

কবে দেখি জুড়াব অস্তর ॥ 

বক্ষস্থল পরিসর দর্শন সু-ছটাঁধর 

1 তরুণীরে আনন্দ যাতে। 

সুগীতল সুকোমল অনঙ্গের তাপ হর 

কবে আমি মিলিব তাহাতে ॥ 

নীলোতপল ছুই হয় পরম বিদীর্ণময় 
অতি দীর্ঘ আত স্থ-চাপল। 

কমল উপরে যেন নাচে খঞ্জ রীট হেন 

তবে শোভা দেখিব তরল ॥ 

১। শ্রীকৃক্কর্ণীমৃত, ৬৬ সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ৮৯, ডাঃ ব্যানবিহারী মজুমদার লঙ্কলিত খ্রস্থ । 

২। সারলরঙগদ।, পৃঃ ১৫ « রামলারায়ণ বিদ্যারত্র স্কলিত গ্রন্থ । 



বৈধ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৫৯ 

তৈছে মূ মন্দহাস পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ 

সদাই প্রণয় মুখচান্দ। 

কবে নিরখিব আমি জুড়াইব ছু নয়ানি 

কৰে আখির ভাঙ্গিবেক হুন্্ ॥ 

বচনে মুহুতা তেন অমৃত উগরে যেন 

অর্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে । 

কুলছাঁড়ে কুলবত্তী সদ হয় উদ্মতি 
কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে ॥ 

বিশ্বাধর সুমধুর উগারে অমতপূর 

রসের অরুণে স্থধামাখা । 

কবে নিরখিব আমি কহ দেখি সথি তুমি 

এই ওট্ঠাধরে হবে দেখা ॥ 

মুরলীর রবে তেন মাধুরী বরিখে যেন 

অমৃত বরিষে দশ দিশা । 

শ্রবণে শুনিব কবে হেন কি সুদিন হবে 
পূর্ণ হবে এই মন আশা ॥ 

কহিতে কহিতে অতি দেন বাড়ি গেল মতি 
সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন। 

তার ভাগ যেবাখানে তাহে যেই যেই কহে 
লীলাশুক করয়ে বর্ণন১ ॥ 

ষছুনন্দনের এই অনুবাদ মূল শ্লোক ও কষ্দামের ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক বিস্তার- 
মূলক | কুষত্দাসের ব্যাখ্যা প্রধানত মূলাচুসারী । কিন্তু যছুনন্দন শ্লোকের ভাব 

অবলম্বন করিয়া শ্রীরুষ্ের বক্ষস্থল, নয়নোৎপল, মন্দহাস্য মধুর আলাপ, বিশ্বাধর ও 

মুরলীর রব--প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারপূর্বক স্থন্দর বর্ণনা! দিয়াছেন। শ্রীরুষ্ণের 

বন্ষস্থলকে “দর্শন সুছটাধর” তরুণীচিত্তে আনন্দদাঁনে তৎপর এবং শীতলতায় 
“অনঙ্গের তাপ হর” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের “নয়নোৎপলকে” 

_'নীলোৎপলহয়' বলিয়! “নীল” বিশেষণে বিভৃষিত করিয়াছেন, তাহা যে “হুচাঁপল' 

১। শ্রীকৃষ্কর্ণাম্বতঃ কঃ বি ৩৭ ০৬, পৃ ৪* কশখ। 



৬ৎ বৈষধব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

"1 র উল্লেখ শ্রোকে বা টাকায় না থাকলেও সেই অন্ুক্ত উক্তিটি যছুনন্দন ম্পঈ 

এ দিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । শরীরের অক্ষি পল্লবের বর্ণনাও ব্যঞ্নাময় ভাষায় 

ব পিয়ছেম--ফকিমল উপরে গেম নাচে খপ রাঁট” উক্তি দ্বারা । শ্রীরুষ্ণের মুহুমন্দ 

হাদি যহনন্পনের দৃষ্টিতে 'পুষ্পগ্চচ্ছ পরকাশ” বলিয়। মনে হয়, বচন “অমৃত উগরে' 

বলিয়া মনে হয়, শ্ররুষ্ণের এই অমুতময় বচন শুনিলে “কুল ছাড়ে কুলবতী” তাহার 

বন্থ অধর “উদগ[রে অমুঙ্পুর” তাহার মুবলীর রব--“অমুত বরিষে দশ দিশা" গ্রভত 

রসময় উত্ভিতে যছুম্ননের কবিকল্পনার গ্রসার লক্ষিত হয়। এই সব উক্তি মূল 

শ্লোকে নাই, কষ্ণদাসের টাকাতেও দুষ্ট হয় না। যদ্বনন্ধন এই সব স্থলে তাহার 

মৌলিক কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । এইরূপ ৮৮ সংখ্যক ক্লোকের তৃতীয় চরণে 
“প্রণয় পীত বংশী মুখ এবং চতুর্থ চরণে 'জগত্রয় মনোহরং' উক্তির ব্যাখ্যার কথাও 

উল্লেখ করা যায়। গ্ুথম শব্দটর অর্থ হয় “প্রেমে বংশীবাদনরত মুখ” । শ্রীরুষ্ণদাঁস 

কবিরাজ টাকায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন__প্রণয়েন গীতং চুম্িতং বংশ্য* স্ুভগয়। 

মুখং যেন' কৃষ্দাসের ব্যাখ্যায় “হুভগয়া' শবটি নৃতন সংযোজন! । দ্বিতীয় উক্ত 

'ভগত্রয় মনোহরং শব্দের কৃষ্ণদাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ--ন কেবল 

মরুত্বত্যা অপি তু জগত্রয় মনোহরং' অর্থাৎ কেবল অরুদ্ধতীই নয় ত্রিজগতের 

লোকই মুগ্ধ হয়। যছুনন্দন এইখানেই মূল বা টাকার অনুসরণ করেন নাই। 
তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বলিলেন__ 

শুকুনা বশীর মুখ চু'্ব যেহে। পায় সখ 

প্রণর়ে পিবয়ে এই কাজ” 

দ্বিতীয় উক্ভি অরন্ধতী শুক্দের উল্লেখে যহুনন্দন বলিলেন-_ 

ন কেবল অকন্ধতা সন্ধি মন হরে নিতি 

জগতের মনোহর বেশ । 

না সা সা 

কৈশোর ব্য়ল সার তি অঙ্গে অলঙ্কার 

এক অঙ্গ প্রতি শোভা হেরি । 

জগতের শাী ঘন কে রাখিবা ধৈর্য পথ 

শ্রুত মাত্র হই বাউলী২ ॥ 

১। শ্রীবুঞকণা মৃতঃ কঃ বিঃ ৩৭০৬১ পৃঃ ৪৭৭ 

২। জ্রীকৃষ্কর্ণীমৃত কঃ বি ৩২৬, পি মহা 



বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৬১ 

শ্রীঞ্চকর্ণীমুত গ্রন্থের অনুবাদে বিশ্ষে দক্ষতার পরিচয় দিলেও পরাগ? সম্বন্ধে 

যছুনন্দন নিজম্ব কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । পরগুলি র5ন| করিতে 

যাইয়া] তিনি কোন রাঁগের উল্লেখও করেন নাই। অন্য অনুবাদ গ্রন্থে পদ রচনা- 

কালে “যথা রাগ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এই স্থলে সেরূপ কোন উল্লেখ নাই । 

কিন্ত ছন্দ প্রয়োগে তাহার নিপুণতা লক্ষ্য কর! যাঁয়। কেননা, মৃন গ্রন্থে ব্যবহৃত 

বসন্ত তলকঃ উপেজ্জবজা, তোট ক, মন্দীক্রান্থা, শিখরিণী, ইন্দ্রবজা, অনুপ, শালিনী 

প্রভৃতি বে সকল সংস্কৃত ছন্দ দেখ যায় বাংলা ভাষায় র5নাঁকাঁলে সেই সব ছন্দ 

রূপাস্থরিত কর] সহজ নয়। সংস্কৃত ছন্দ মূলত বাঁংল] ছন্দ হইতে শতত্ত্র। সংস্কতে 

প্হ1%) মাত্রা, চরণ ইত্যাদির মপো সাঁদপল্। বজায় রাশিবার নেন আবহাকত। 

নাই কিন্ত বাংলা ছন্দে পবাক্র, মাতা ইত্যাদির মোটামুটি এট সানগন্ ঘানিতে 

হয়, স'স্কতে ছন্দ রটনাঁয় “মই স্থলে গনি, লয়, দ্বনি প্রভাতি অনপারেই ভাতা 

উপর্দতী পাচ ববেে। যছম্পান প্রদ্থভীসম্প্ন কার হতয়ায় টি নশিত সাস্কৃত 

৮৮৭ নর অনুসরণে পর্বান্গ, গাতা প্রত পচনার মূলের সঙ্গে মীমএগ্ত জান রা।খয়া 

পদ *ওনা করিয়াছেন এবং (ঘপদী, ভ্রিপগা, সেপদা, মাজরাবুন্থ ৭ অক্ষর হনে 
শ্র- দত পা রুচনা কগিয়। দক্ষতার পরিচয় ধিয়াছেন | 



গোবিন্দ লীলাম্বৃত 

শ্রহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ৈগ্য যছুনন্দন দাঁস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে বিশিষ্ট একজন অন্কবাদক তাহা যছুনন্দনের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ এবং 

শ্রীল রুষ্দান কবিরাজ মহাশয়ের সংস্কৃত গোবিন্দলীলামূত গ্রন্থের যদুনন্দন কৃত 

অহ্থবাঁদ গ্রন্থের রচনারীতির সৌন্দর্য ও মাধুর্ধ দ্বারা প্রমাণিত হয়। মূল গোবিদ্দ- 
লীলাম্বতে শুঙ্গার রসের অবতার ও সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীকুষ্জ নায়করূপে বণিত 

হইয়াছেন। ২৩ সর্গে বিভক্ত ও ২৫৮৮টি শ্লোক সমঘিত মহাকাব্য জাতীয় 

এই গ্রন্থে কবিরাজ মহাশয় শ্রীরাধারুষ্ণের দিবারাত্র অষ্টযামের লীলাকাহিনীর 

একটি স্থন্দর চিত্র আকিয়াছেন। 

অন্রবাদকালে যহুনন্দন সেই ভাব-ময় লীলা-কাহিনীকে অনুরূপভাবে বর্ণন। 

করিয়া রচনায় মূল সৌন্দর্য অব্যাহত রাখিয়াও মৌলিকতাদ্ারা কবি-_ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন । 

্রস্থারস্তের গ্রথমেই কবিরাজ গোস্বামী মঙ্গলাচরণ অংশে যেখানে বলিয়াছেন-__ 

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং | 

বন্দে বুন্দাবনাধীশং শ্রীরাধা সঙ্গনন্দিতম্১ ॥ 

যিনি ব্রজবাপীদদিগের আনন্দসমূহের মহামন্দির শ্বরূপ, যিনি বৃন্দাবনধামের 
অধীশ্বর, শ্রারাধিকার সঙ্গস্থখে যিনি আনন্দোৎফুল্ল তাহাকে বন্দনা করি। 

ইহার পরবর্তী অংশে শ্রীকষেের আধ্যাত্বিক প্রেম মহিমাঁর যে উল্লেখ__ 

যোহ' জ্ঞান মত্তং ভূবনং কপালুরুলাঘয়ন্পকারোধ্প্রযত্ং | 

সপ্রেম-সম্পৎ স্থধয়াতুতেহং শ্রীকষচৈতন্যমমূং প্রপস্ঠে২ ॥ 
--ধিনি অক্জান মত্ত জীবগণকে ভবরোগমুক্ত করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রেম-সম্পত্তিক্ূপ 

স্ধাপান করাইয়া প্রমত্ত করিলেন নেই অদ্ভুত চেষ্টাশালী শ্রকুষ্ণচৈতন্তকে আমি 
প্রণাম করি। 

এই স্থমধুর উক্তিগুলির অন্বাদকার্ধে যছুনন্দনের রচনার সার্থকতাই লক্ষ্য 

কর! যায়। যথা | 

১. গোবিন্দলীলামৃত। পৃঃ ১, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক গ্রীনির্মঙগেন্টু ঘোষ । 

২। গোবিন্দলীলাম্বত, পৃঃ ১ ছাপাগ্রস্থ, প্রকাশক গ্রীনির্মলেম্ছু বোব। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৬৩ 

গোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ 

শ্রীরাধিকা সঙ্গীনন্দময়। 

বন্দে বুন্দাবনধীশ বা! কল্পতরু ঈশ 

সর্ধবানন্দ যাহার আশ্রয় ॥ 

অজ্ঞান মত্ত ক্ষিতি দেখি কপ কৈল অতি 

নিজ প্রেম স্থধা অদ্ভুত। 

দিয়া মাতাইল যেই ্রুষ্ণচৈতন্য সেই 

তার পদে প্রণতি বহুত৯ ॥ 

অনুবাদে যদুনন্দন মূল শ্লোকের উক্তি অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত উক্তি-_ 
“বাঞ্ছ। কল্পতরু ঈশ' বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁতে মূল রচনার সৌন্দর্য অনুবাদে 
্ু্র হয় নাই। বরং শ্রীরুষ্ণকে “বাছা কল্পতরু' বলায় পদে একটি নৃতন 
সৌন্দর্য আরোপিত হইয়াছে। 

কষ্দাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামবতে অষ্ট কাঁলীয় নিত্যলীলার বর্ণনায় যে, 

নিশা-অবসান কাঁল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভাত পদ্লের পত্রদলের ক্রমে ক্রমে 

বিকাঁশ লাভ করার ন্যায় করিয়! ২৩ সর্গে তাহা পূর্ণ বিকশিত হইবার রূপ 

দান করিয়াছেন, যদুনন্দন সেই শ্রতক্ষণটি অবলম্বন করিয়াই বাঁধারুষেের লীলা 
কাহিনী বর্ণশা করেন। নিশাস্ত লীলায় পক্ষীগণের কলরবে যদুনদ্দন শ্রীরাধাকষের 
নিত্রাতঙ্গ করাইতেছেন-_ 

নিশা অবদানে পক্ষ জাগিল সকলে । 

নিঃশবেই আছে সভে নিজ নিজস্থলে ॥ 

রাধার জাগাইতে উৎকণ্া৷ অন্তরে । 

বুনদা আজ। বিনে শব করিতে ন1 পারে | 

তবে বুন্দাদেবী ঘবে আজ্ঞা দিল তারে। 
ক্রীড়ার নিকুঞ্জ বেড়ি সভে শব্ধ করে ॥ 
দ্ ৬ ০ ৬৬ 

এইমত পক্ষগণের কোলাহল হইতে। 

জাগিলেন রাঁধাকুষ্ণ দু অবিদিতে২ ॥ 

১। গোবিন্দ লীলাম্বৃত গ্রন্থ, পৃঃ ১ ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক প্রীনি্লেন্দু ঘোব। 
২। গোবিন্দ লীঙ্গামৃতঃ সাহিত্য পরিষদ্ ২৯৬,পৃং ধখ, ছাপা! পুথি প্রকাশক গ্রনির্লেন্দ 

ঘোবঃ পঃ ১৮। 



৬৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শারিকা প্রভৃতি পক্ষীগণের কলকঠে রাধাকুষের মিদ্রাভঙ্গ হইলে, রজনী প্রভাত 

হইয়াছে জানিয়। শ্ররাপার কুদ-বিচ্ছেদ আশঙ্কাযুক্ত কাতর হৃদয়ের চিত্রটি বছুনন্দন 
কবিত্ব পূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা-- 

শরিক বচন শুনি রাধ। বিনোদিনী | 

সক্ষে/চ হইল মনে প্রাতংকাল জানি ॥ 

মন্দর পর্বত ক্ষীর সদুদ্র পতনে । 

ক্ষ হয় তাঁতে ইচ্ছে! মীনগণে ॥ 

এীছন রাধিক। মন নয়ন ঘুরয়। 

বিচ্ছেদ দুঃখিত শয্যা হইতে উঠয়ু১ 

প্রথম সর্গে এটি গ্লোকে তাল কাপরাজ শ্রীকঞ্চের লীলামৃত বর্ণনায় মেখ!লে 

নদের টৈ্া প্রকাশ কগিয়|ছেন 

অপটরতি ওটস্বপরচ্ছ বুদ্ধযামপাত্িঃ 

পুব বম ফলনেচ্ছুঃ রগ লীলামুজাবেজ । 

নিরবাপ।5 ভদন্ধঃ জীভ ভা খৈষ্কানাং 

[কমু খত লপিশীল হ১ হাল ভিত গনীযানিই ॥ 

"সামি অন্পধু, য় চি? সপ্ত) ৮১ অপ্ট গঈয়। কগঃনাজামজ সিন্দ স্গা ব্ণন! 

করিতে প্রবৃত্ত ২ইন্সহি। বোন ইদাছে এআ খাথপের অভ্যন্তরচারী তৈষ্ন সকল 

আমাকে উপহাঁপ করিবেন । 

কষ্দাপ কবিরাজ যেমখ কৃণল!লা বল বানায় নিজেকে আযোগ্য বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন, এই শ্লেকের অগ্বা? করতে ঘাইয়! নহুনন্দনগ যেন এই 

উক্তিরই প্রতিপবনি কারিলেন- 
আমি যে অপাউও অতি হটস্থ বুদের গতি 

অতি অপাত্র আডীহাডি যেন। 

কৃষ্ণলীলা «ম সার ভাহে চাহ তাখবার 

বৈধ হাল্ের বন্ধানত ॥ 

১। গোবিন্দ লীলামুত, সাছিত) পরষদ্ ২৯৬১ পৃঃ ৫খ প্রকাশক নির্জলেন্ছ ঘোষ, পৃঃ ১১। 

২। গোবিন্দ লীলাম্ৃত,১/ গ্লোক। | 

৩। পাঠাস্তর-_অপটু, ছ'পা! গ্রন্থ পৃঃ ২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোয। 
৪। গোবিপ্দ লীলানবত, সাহিতা পবিষ?্ ১৯৬১ পৃঃ ২ক, ছ!পা। গ্রন্থঃ পৃঃ +। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৬৫ 

এইখানে যছুনন্দন কৃষ্ণদাসের উক্তির ন্যায় “অপটু” “অপাত্র' শব্দ এবং বৈষবের 

হাস্তাম্পদ হওয়া কথা অপরিবতিত রাখিয়াছেন। তাঁহার অশ্ুবার্দে শব্দ এবং 

ভাব লইয়া যে নিজগ্ব কবি কল্পনা-ও বিস্তারের ব্বীতি দেখা যায় এইখানে 

তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে অপাত্র” শবের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া 

“'আডাহাড়ি' শব প্রয়োগ করিয়। সামান্ত বৈচিত্র আনয়নের চেগ্রাও দেখা যায়। 

কুমারের চাকে দিবার পূর্বে মাটির পাত্র বাহাড়ি যেমন কাচ! থাকে বলিয়া 

তাহ। অপাত্র রূপে গণ্য হয় যছুনন্দন সেইরূপ অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা পাত্রকে 
“আডাহাড়ি' বলিয়। নিজেকে অযোগ্য পাত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন । এইরূপ 

অনেক শ্লোকই মূলাঁচলারে অচধিত হইয়াছে । তবে সামান্ত পার্থকা সেবানেও 

ন। দেখা যায় এমন নয় । কষ্টান্ত স্বরূপ অপর একটি গ্রোক সহ অন্বাদ উপস্থিত 

করা যাইতেছে-_ 

মদান্ত মরসঞ্চার ধিনা গাৎ গোকুলোম্মুখ/ম্ 

সন্বঃ পুধ্স্তমীং জিগ্কাকর্ণকাসার স্নিধৌ৯ ॥ 

-সরোবর যেএন মরুভুনিতে সঞ্চরণে ক্ষীণা গাতীকে স্থান দান করেন, মেইরূপ 

আমার মুখরূপ মক্ভূংম সঞ্চাপিণীও গোকুলোনুপী বাণীকে পর্ডততগণ নিজ নিজ 
কর্ণ সরশীতটে কান দান করন! 

মূল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের এই অংখের অনুবা॥ কার্ষেও খহ্নন্দন অনেকটা 

আক্ষরিকতা বজায় রাখিয়াছেন। যেমন-_ 

মোর মুখ মরস্থল বাণী খিন্নকূপ চয় 

গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ। 

বৈষবের কর্ণনদী প্রবেশ করয়ে যদি 
পুষ্ট শ্িপ্ধ হইবে তখন২ ॥ 

যছুনন্দন এইখানে অতি সংক্ষেপে এবং মূলভাবার্থ অনুসরণেই অনুবাদ করিয়াছেন 
তবে দেখা যায় মূলের “দম্তঃ স্থলে যহুনন্দন “বৈষুব' শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন । 

প্রথম সর্গেপ কয়েকটি শ্লেরকের অন্গবাদই এইকূপ সংক্ষেপে এবং মূলানুযায়ী | এইক্প 
আর একটি লোকের ও অশ্রবাদের উল্লেখ করা হইল-_- 

পপ পপ স্টপ ০ স্পপ্ীস্পাশাশ 

১। গোবিশলালাম্বৃত, 2* শ্লোক । 

২। গোবিপ্জালামত, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ২, প্রঃ নির্বলেন্দব ঘোষ। 
০৮00 212, 



৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মছুনন্দন 

মাহেন্রকাস্তচ্ছদনং সকাঞ্চনং 

দাস্তং সসিন্দুরং সমুদ্গকং পরা 

আপন্নসত্ব৷ কুচকুটনলোপমং 

বুধাৎ গৃতিত্বা নিরগাল,ঢশ্মিত1১ | 

-ইন্দ্রণীলমণি খচিত, কাঞ্চন জড়িত, গভিনী রমণীর বুচকলিকা তুল্য হস্তিদস্ত 
নিমিত যে সম্পৃট, সিন্দুর পূর্ণ সেই সম্পুট কোন সখী গ্রহণ করিয়া মৃদু হস্ত 

লহ 4ঞ% হইতে বাহির হইলেন | 

এই ভাব অবনন্বন করিয়া ফছুনন্দন প্রাতঃকালে কুজ হইতে শ্রীরাধারুষের 

সখাগণ সহ গৃহ গমনের চিশটি উপস্থিত করিয়াছেন | যথা 

সিন্দুরের পাত্র তবে লয় অন্যজন | 

অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ ॥ 
কাঞ্চনের তলা আর ঢাঁকণি নীলমণি | 

বুচঘুগ শোভে যেন প্রথম গুধিণী২ ॥ 

য়নশান এইখানে ও নিঙ্গের যৌলিঙ্ক সষ্টির ক্কোন গ্রয়াঘ করেন নাই, মূল ভাবই 

যথাযথভাবে ধর্ণনা করিয়াঁঞ্েন। কিন্তু মূল শ্লোকে যে সিন্দুর কৌটা দ্দাস্তং' 
অর্থাৎ হক্তিদস্তে নিমিত বলিয়া! উল্লেগ করা হইয়াছে যহনন্দনের অন্বাদে তাভার 

উল্লেখ নাই । তবে মূলে যেখানে গভিণী মারার 'গটনেপ সঙ্গে সিন্দুর পাত্রের 

উপমা দেওয়া! হইয়াছে, অহবাদে সেই অংশ পররতাক্ত হয় নাই। দুইটি ভিন্ন 

জাতীয় বস্থর মধ্যে সাদৃশ্য জনিত স্থন্দর উপম] মূলের ন্যায় দক্ষতার সঙ্গেই পরিবেষণ 

করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি স্থলে অনুবাদ সংক্ষি্ধ হইলেও অনেকস্থলেই 

বিস্তারমূলক অন্তবাদের পরিচয় পাওয়া যাস । যথা 
স্কুরণমকর কুগুলং মধুরমন্দ হাস্যোদয়ং 

মদালসবিলোচনং কমলগন্ধি লোলালকম্ । 
মুন হযশক্ষতীকর মলা ফসৌষটৎ হবেঃ 
সমীক্ষ্য কমলেক্ষণ] পুনবত্ৃদ্বিলাসোন্তকাও ॥ 

__মদাঁলসলোচন, পদ্মের ন্যায় সুগন্ধমুক্ত চ্চল অলকাবল শোভিত শর্শন ক্ষত ও 

১। গাবন্দললামুত, ১৮৩ গ্লোক। 

১। গোবিন্লীলাম্বত, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১২, প্রকাশক নিমলেন্দু ঘোষ । 

৩। গোবিন্দ লীলামৃতঃ ১/৫৬ শ্লোক । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদ্ুনন্দন ৬৭ 

কজ্জল চিহ্ছে চিহ্নিত, মনোহর মকর কুগুলে পরিশোভিত এবং মুহ মধুর হাশুযুক্ত 

শ্রীর্চের বদন অবলোকন করিয়া কমলনয়ন! পুনরাঁয় বিলাসের জগ্ঠ অত্যন্ত ব্গ্র 
হইলেন । 

যছুনন্দন এই শ্রে।কটির ভাবান্তবাদ করিতে মিজন্ব কবি-কল্পনার সংযোজন 

করিয়া শ্রারুষ্ের রূপ বর্ণনা ক রিয়াভেন-_ 

মকর গুল দোলে রুষের শুবণ মুলে 

ঢর উর গঞ্জের লাবণি। 

মুখে মুত মন্হাি ডগরে অমিয়ারাশি 

য্দালসে নয়ন সোহিনী ॥ 

লঙ্গাটে মল লোল যেন ভূঙ্গপতি ভোল 

মুখপদ্ম শোভা মধু পানে । 

মুখ দখনেতে১ ক্ষত 'গ্তনে মলিন যন 

ওর ততগেল গুনে ॥ 

এইকূপে রুনু ধ.ন দেএ পাইল স্তর 

পুন উ্মন। বিল!সতে । 

নয়নে সএনে তথ অবলে।কে লক পু 

লঙ্জ] পায় বলিল কুষ্জেতেই 

মল প্লেকে গ্রকঝের মনোহর মুখ পন্পকে, মদালনস। নয়ন, কমলগদ্ধি অলকীবলি 

শোঁভ।ঃ দশনের ক্ষত, কজ্জন লেপন এবং মকর কুণল দ্বারা পরিশোভিত বলা 

হইয়ছে। কব যহুণন্গন যনাপীতি ইহার অনুবাদ কগ্রিয়াও কবি-কল্পনা ছার 

আও সৌন্দয আরোপ করিয়া শ্রক-ফর মুখ শোভার কথা বিস্তারপুবক বর্ণনা 
ক'রয়াঙ্ছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মকর কুগুল কৃষ্ণের শ্রবণমূলে' দোঁলে। মূল 

শ্লোক শ্ীতঙ্গের শুহণ সুলো হুগতল শোভা পাওয়ার উক্তি উহা রহ 
যছুনন্দন সেই কথাটি অচক্ রাখেন নাই । আবার, শ্রীকুষ্খের নানাবিধ শোভায় 

হ্থশোভতিত যে বদন মণডন দেখিবা শ্রুরাধারাণী পুনরায় বিলাসের নিষিত্ত ন্মনা' 
হইয়াছেন সেই সুখম গন থে অত্যন্ত াবণাযুক্ত হইবে তাহা ষছুনন্দন কল্পনা করিয়া 

১। পাঠস্তর_“ঘদশন' ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ। 

১। গোবিশালীলামৃত, কঃ ৪১৬, পৃঠ *খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১০১ প্রকাশক নিরলেন্দ্র দোষ 
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লইয়! বলিলেন--"ঢর ঢর গণ্ডের লাবণি', এইখানে কবি মৌলিক রচনার পরিচয় 
দিয়াছেন। মূল প্লোকের আর একটি উক্তি কমলগন্ধি লোলালকন্ যদুনন্দন 

এইখানেও নিজন্ব রচন। রীতি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন-_-“ললাটে অলকালোল'। 

“কমলগন্ধি' বিশেষণটি বর্জন করিয়াছেন । কিন্তু শ্রীরুষ্ণের ললাটদেশে এই 

অলকরাঁশি যে বিশেষ শোভা বর্ধন করিয়াছে তাহ উপমার সাহায্যে ব্যাখা- 

মূলকভাবে বলিলেন_-“যেন ভূঙ্গ পাঁতিভোল'। স্বত্স্ফুত্ত এইরূপ মৌলিক 
যোজন! কবির কবি-প্রতিভা এবং পাঁগ্ডত্যের পরিচয় দান করে। এইরূপ, 

প্রথম সর্গে ই পক্ষগণের কলপবে জীপাদা-কুষ্ের নিদ্রাভঙ্গের ব্নার অপুর একটি 

চিত্রে-৪ কধিপ বচন ঠবশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাঁর । যথা 

ময়র ময়রী কথা কে রসময় | 

রাধা ধেষ্য ধপানর কে আছে চাল ॥ 

প্লুষ্চ বিশ আর কেহ চা।লবারে নারে । 

রুষ মত্ত তক্তা বশ কাহার শুঙ্খলে৯ ॥ 

রাধা বিগ রুপ আর কারো খশ নয়। 

কেকা কেকা এন্দে তারা এই কথা কয় । 

নিশা অবদান হইয়াছে জানিয়াও শরাধাকুষঃ রদের আবেশে শয়নে পাহম্বাছেন। 

প্রেমাঁবেশের পক্ষে আশঙ্ক।, উদ্বেগ ইত্যাদি আস্তহর বশ্মতি একটি গল কিন্ত 

সন্কটময় পরেস্থিতিতে এই গুণই দোষ হইয়া উঠে। কারণ, কগবধূু আপাধাকে 
প্রভাতে গৃহে অন্রপস্থিত থাকিতে দেখিলে তাঁত] শ্রীরাধার পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্গের 

কারণ হইয়া দীড়াইবে । এই অবস্থায় বন্দাঁদেবী মঘব ম্যরীকে রাঁধাকৃষের নিডা- 

ভঙ্গ করাইবার নিমিত্র আদেশ করিলে পক্ষীগণ- “ত্রীডাঁর নিকুঞ্চে বেডি সবে শব 

করে'৩। পক্ষগণের কণ্ঠে কেকা কেকা ধ্বনি আরোপ করাইয়া কবি একটি 

[২পধপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন । কেননা, কেকাঁর “কা শবে একটি অর্গে ইউ প্রন 

হইছে পারে যে, বল দে আরাধীর ধৈষ পৰতকে একমাত্র শ্রবণ বনা কে চালনা 
রা 

করিতে পারে? দিতীয় কেকার “কে শব্দে এই অর্থ করা যায় যে শ্রীরুষ্ণকে 
পি পপি শীলা েপিশী পপি সি ৮টি পপ সপ মার 

১। পাঠান্তর-_ক.ব প্রেমড়ে।রে? ছাপা গ্রন্থ পৃ এ, প্রকাশক নির্বলেন্দ দাছ। 
২। গোবিন লীলামও+ সাহিত্য পরিষদ, ২৯৬ পুত €খ, ছাঁগা গ্রন্থ পু ৭, প্রকাশক 

নির্মলেন্দু ঘোষ। 
৩। গোপিশলীলাম্বত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৫ধ, ছাপ! গ্রন্থ হত ৬ প্রকাশক নিলে ঘোব। 
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শ্ররাধা ব্যতীত কেহ বশে আনিতে পারে না। বলা বাহুল্য, উভয় উ'স্ততেই 'না 

শব্দটি উহা রহিয়াছে । 

দ্বিতীয় সগের আরম্তে ক্ুষত্দাস কবিরাজ প্রাতঃকালীন গুহকগে নিষুক্ধ 

আরাধারুষকে বন্দনা করেন-_ 

রাধাঁদান বভৃষিভাং ব্রজপয়াহ তাং সখ ভঃ। 

প্রগেতগর্দে বিচি প!করচনাং রষ্ঠাবশেষানাহ ॥ 

বশ বুদ্ধমপাপবেটমদনং বিবুণ গোদোহনং আ্মসাতিই 
ত ভোজনং সঠচরৈক্তাক্খাতধাআমে১ ॥ 

--যনি প্রাতঃকালে মান ও বিবিধ অলঙ্কার দারা ভূষিত এবং যশোদা কতৃক 

ব্মন্ত্রিতা হইয়া ঘশোদাগুহে সধীগণের সভিত যখাবহিন অঙ্গ গস 2 পাক রচন। 

এবং শ্রীরুষ্ণের উক্তাবশিষ্ঠ ভে|জন করেন, সেই ভীমতী রাধিকাকে আমি প্রণাম 

করি। মার? ঘন প্রত্যুষে জাগরিত, গোগুহে গমন, যথানিয়মে গোদোহন কাছ 

সম্পাদন, আন এবং সথ।গণের সঙ্গে ভোজন করেন, সেই শ্ররুঞ্ককে আমি বন্দনা! 

করি। 

যহুনন্দন এই গ্লেরকটির অগ্বাদ দম্প্র করেন ১৬ চরণে। মুল প্পোকের উদ্ি 

অগসাযরে পদটি আরন্ত করেন । যথা 

রাধা সান বিভ্ষণ নানাচিত্র বিলেপন 

ব্রজেশ্বীর আঙ্ঞ। পালন । 

শচ্গ কপি সথাঁগণ গেল! তাহার ভবন 

প্রাতে ঠকৈল রুফের বন্দন ॥ 

বুষধচন্ত্র জাগি তথ। গেল ধেচশালা যথ। 

কৈলা তাহা গোদোহন কাজে। 

সব সথীগণ মেলা নানান্ কৌতুক কলা 
পুন আইল] আানদেরী মাঝে ॥ 

তাত! কেল আসান কাম সঙ্গে ধমসখা যান 

ভোজন করয়ে রসময় । 

শয়ন হইল তবে দাস্গণ পদ সেবে 

নানান কৌতুক্চ ভাব হয়| 

১। গোবিন্দ লীলামৃতঃ ২/১ মেক । 
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রাঁই নিজ সখী সনে কুষ্েের শেষান্ন সনে 

ভোজন করিল! বল রঙ্গে। 

তাহাতে বিশেষ যত বিস্তারি কহিব কত 

শ্ীগোবিন্দ লীলামুত ছন্দে১ ॥ 

ঘদুনন্দন পদটি যুলাগ্নুসারা ভাবে আরম্ভ করিয়াও মুলাতিরিক্ত অনেক কথ? 

বলিয়াছেন। প্রাতঃকালে স্ীরাধ। যশোদাভবনণে গমন করিয়া! যে জ্রীরুষ্ণের চরণ 
বন্দনা করিয়াছেন এমন কথা মুল শক্সেকে নাই। অথচ যহুনন্দন বলিয়াছেন, 

পরাতে কৈল কৃষ্ণ ব্দন' । ভোজন শেষে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন ও দাসগণ কর্তৃক পদ্- 

সেবার কথাও মূলে নাই | এই মব উক্তি যদুনন্দনেগ মৌলিক স্যষ্টি। এই 
স্সোকের অন্তবাদে আর একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর! ঘাঁয়। রুষ্দান কবিরাঁজের 

হত যদুনন্দন রাধাকুষ্ের চরণ বন্দনার কথ। বলেন নাই | ক্রধ্কাসের প্রধান লক্ষা 

ছিল চরণ বন্দনার প্রতি খ্নন্দনের লক্ষা বিবরণ জ্ঞাপনের প্রতি । কিন্তু এই 

সর্পেরই অপর একটি শোকে কধহদাস করিপাভ লকুষের যে গোদোহন লীলাব 

চত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যছুনন্দনের অন্তবাদে দেই চিত্র বিশেষ উজ্জল লাভ 

করিয়াছে । মুল গ্লোক ও ভাবাভবাদ উদ্ধত হইল-_- 

্স্তাঙ্গ প্রপদ্দৌপরি প্রকটয়ন্ জাচ্চদয়ে দোহনীং 

কান্চিদ্দোগ্ধি পয: বয়স পরাঃ শ্যৈদোহয়তুনুগী | 

অন্যাঃ পায়নি হ্বতর্ণকগনান্ কওুয়নৈঃ প্রীণয়- 

লিখং নন্দন্বতঃ প্রগে স্বম্বরভীরানন্দদয়নন্দতি২ | 

--অনস্তর সেই শ্রভাতকালে মন্দ নন্দন শ্রীরুঞ্চ চরণভাঁগে দেহভার ন্যস্ত করিয়া 

জানদ্বয়ে দোহন তাঞ্ঠাসণ করিয়া কতিপয় গাভীকে দোঁহন করিলেন। নিজ 

নিজ গোপগণ দ্বারা অপর উনুধী কতগুলি গাভীকে দোহন করাইয়া কোন 

কোঁন গাতীকে করুন দ্বার! প্রীত সম্পদ, করি,ত করিতে ধেন্ বমগণকে 

প্ধ পান করাইতে লাগিলেন । এইক্ধপে গাভী সকলের প্রীতি বদ্ধন করিয়' 

ম্মাপনি আনন্দাড়ভব করিতে লা গ্রলেন। 

যতনন্দন এই শ্লাকের অন্তবাদ মূলের আনহা অশ্সারে করিয়াছেন_ 

১। গৌবিন্দলীলাম্বত, ছ।পা গ্রন্থ ২ ৯৫, প্রকাশক নির্মলেন্ন ঘোষ। 

২। গোবিদ্দলীলামৃত, ২1৪১ শ্লেঁক | 
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ছুই জান মধ্যে কু ধরিয়া দোহনি। 

পাদপম্প অগ্রে ভর করিয়া আপনি ॥ 

দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে | 

বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্ষভরে ॥ 

লালন করয়ে যত ধেচুবৎসগণে। 

অঙ্গ মুছে করে রুষ অঙ্গ কুগুয়নে ॥ 

এইবূপে করে কুষ্ঃ গোর্দোহন লীলা । 

বত্সচাপণ আর সথা মনে খেল।১ ॥ 

এইখানে মূলের কোন অ'শই পরিঠ/ক্ত হয় নাই। কবি বথাযথভাবেই সকল 
অংশের সুন্দর বশনা কারদাহেন।। ইহা ব্যতীত এই একটি চরণে-_-ঘদোহরে 

গাভীর ছুপ্ধ দোহায় সখারে' এইথানে কবির মৌলিক সংযোজনাও লক্ষ্য করা 
যায়! মূলে এইক্ধপ উক্তি নাই। 

তৃতীয় সর্গের আরভেই শ্রীরাপা কর্তক শ্দুঞ্ণের ভোজন দ্রব্য পাক কপণের 

চিত্র দেখা যায় । যছুনন্দনের মতে এই পাক করণের বর্ণন।--রিলময় গাথ। | 

অত:পর কহি কিছু পন্ধনের কথা । 

অত্যন্ত আশ্চর্য এই রলময় গাথা২ ॥ 

চতুর্থ সঙ্গে শ্ররুষ্ধের ভোজন লীলা-_ 

সেই পিটে কৃষ্ণচন্দ্র বসিলেন রঙ্গে । 

ভোজন করয়ে তথা! সধাগণ সঙ্গেত ॥ 

সখাগণের স্দে নানারঙ্গ__রসেপ মধ্য দিয়া বিবিধ ভোঁজন সামগ্রী দ্বারা ভোজন 

সমাপনাস্তে বিশ্রাম গ্রহণের পর পঞ্চম সর্গে দেখা যায় শ্রারুষ্ণ সখাগণ স£ 

বনবিহারে গমন করিতেছে ন-- 

শ্রনহ অপূর্ব কথা কষ্ণের বিহার 1 

বনের গমন রঙ্গ করয] বিস্তার ॥ 

১। গোবিন্দলীলাম্বত, সাঃ পঃ ২৯১, পৃঃ ১৪খ, ছাপা! গ্রস্থ পৃঃ ১৮ 

প্রকাশক- নির্সলেন্দ ঘোষ । 

২। গোবন্দলীলাম্বত--ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ২৪, প্রকাশক নিমলেন্দু ঘোষ । 

এ। গোবিশ্দলীলান্বত-সাঃ পঃ ২৯৬, পুঃ ১৪খ। 
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বঙ্গ» পধনিগণে১ ঘোষ সন্তোষ করিয়া । 

বৃজন্ুন্দরীর প্রেম অস্তরে ভাবিয়া ॥ 

বাহিরে আইলা কুষ্ণ সঙ্গে সব সখা। 

নর্তেক হইল 'তার কে করিবে লেখা২ ॥ 

এই প্অদযাজের শ্রীরনের বনবিহার চিত্রটি হষ্ঠ সর্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কবি 

সেখানে বলিতেছেন 

এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের বিহার । 

অত্যন্ত অপূর্ব কথা লাগে চমৎকার৩ | 

এই পঅপুব কগা?র চিতটি স্বন্থর | ভ্রীকুঞ্চ এই বনবিহারে সপাদের সঙ্গে কিত বচন 

চাতৃরি' নত্য, এব" কোন সখার 'অঙ্গনার প্রায় হওয়াও কোন সথার গোধন 

আকারে' অবস্থানের কণা স্সম্থর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে । আবার, এই বনবিচারে 

শ্রীরুষ্ণ যে শ্রীরাধার দর্শন লাভের আশাজনক লক্ষণ দেয়া ীরাধার আগমন 

পথে দৃষ্টিপাঁত করিয়া আছেন এই চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য | যথা 

ন্প্রে»পি ততৎসন্লিধিমত্যজজ্তীং 

তাং রাধয়া তে জহযুঃ সমেতাম 

নিশ্চিত্য সর্ধবেশ্পাঁথ মাঁধবোতভৃ-_ 

ওদশনোতকো5 ধ্বনি দত্ত দৃ্টিঃ | 

তুলসী ঘখন স্বপ্নেও কখন আরাধাকে পরিত্যাগ করেন ন| তখন অবশ্যই তিনি 
স্ীরাধার সহত আগমন করিয়াছেন এইরূপ সির করিযা সকলে প্রফুল্লিত হইল । 

অন্তর শক শরাপার দর্শন লাঁতের ভশ্র হদীয় পথের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া পরহিলেন। 

যহুনন্দনের এই ্রেকের অগবাদ অতিপয় সংক্ষেপ । ভিন ছয়টি চরণে ভাব 
বাক্ত করিয়াছেন_ 

তুলসী তথ! হেনই সময়। 

স্বপ্নে যে না চাঁড়ে? পাই সঙ্গ প্ুগময় | 
সস পপ ২ সপে শ শা পপ তি রে কারা 

১--১। পাঠাশ্থর- "শঙ্গধ্বনিগণ' সাত পহ ৯৭৬১ পৃঃ ২৮ক 

২। গৌখিন্দলালামৃত, ছীপাপ্রন্থ পৃঃ ৩৭, প্রকাশক নিএলেন্দ ঘোষ । 

৩; গোবিন্লোলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পঃ ৩ 

॥। গে বিগলীলামত, ৬/৫১ শ্লোক 
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তারে দেখি কৃ হেলা অতি হরষিত। 

রাধিকা আইল! হেন করে অনুমিত ॥ 

রাই লাগি কুষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া। 

দরশন লাগি অতি উৎকতিত তয়া১ ॥ 

অগ্ধন সর্গে রাধারুণ্ড € শ্রামকুণ্ডের মনোরন চিত্রধ্মী বর্ণনা পাওয়া যায়। দে 

যায় শ্রীরু্ণ সথাগ ৭ পে বৎস সহ গোষ্ট ন্হারে বনদেশে আসিয়াছেন। কি 

গোচারণ কাধ করিতে করিতে তাহার অভি প্রয়স্থান পাধাকুণ্ডের কণা মনে 

পড়িয়া যায়। অতএব তিনি গোচারণ কাধের মধ্যেও অবকাশ করিয়া এক সময়ে 

ক্লাধাবুগ্ডের দিকে চলিলেন নুপু দর্শনের নিমিত্ত | যথ1_ | 

কয়দ্দ'রং ততো গন্বানিবন্ডে বত্মনো ভরি | 

রাধাকণ সমায়া তঃ প্রিয়াসঙ্গো হধঃপ্রিয়ঃ২ ॥ 

অর্থাৎ শীকষজ কিয়দ,র গমন করিয়া গমনপখ পরিবন করিয়া প্রিয় সঙ্গহখ 

প্রদানকারী রাধাকুণ্ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

যছ়নন্দন এই শ্রেরকটির অন্তবাদ করিতে ঘাইয়! বিশেষ কোন রচনা সৌন্দর্য 

স্ষ্টির প্রয়াস করেন নাই, বরং বল! যাঁয় মুল শ্লোকটির প্রতি আহগত্য রক্ষা 

করিয়াই যেন অভবাঁদ করিয়াছেন । দষ্টান্ত হুরূুপ অন্বাদটি উদ্ধত £চইল | যথ1-_ 

এইমতে রুঞ্চচন্ত্র কতদূর গিয়া । 

নিবৃত্ত হইয়া শীদ্ত আইলা ফিরিয়া ॥ 

রাধিকার সঙ্গলাগি উৎক্ঠিহ ঘন | 

তার কুণ্ড তটে রুষ ৫কেলা 'মাগমনত ॥ 

মূল শ্লোকের ভাব এইগানে অদ্তি সংক্ষেপে মাত্র চারিটি চয়ণে ব্যক্ত কর! 

হইয়াছে এবং আক্ষরিক অনবাদের লঙ্গণটিপ ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে বলা 
চলে। 

শ্ীরু রাধাকুগ্ততীরে আসিয়া কুণ্ড শোভাদর্শনে যে বিশেষ আনন্দ লা 
করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া যদ্বনন্দন বলিয়াছেন__ 
শশী পপ শপ পে আপি 

১1 গোবিঙগল'লা মন, ছাপাত্রন্থ পৃঃ ৪৬, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ। 
২। গোবিন্দলীলামৃন, +/১ ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৫., প্রক'শক নির্মলেন্দু ঘোষ । 
৩। গো'বিজ্দলীঙ্পাম্বত, পৃ ৫০, ছাপাগ্রন্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দ ঘোষ । 
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আমি দেখে কণ্ত শোভা অতি বিলক্ষণ। 

দেখিয়া হইল তাঁর আনন্দিত মন১ | 

কুণ্ডের চতুর্দিকে বে প্রারুতিক মৌন্দর্য সম্ভার এবং হাতে গড়া শিল্প সৌন্দর্য 

ভাহা প্রকতই মনমুগ্ধকর | কবি এই রাধাকৃণ্ডের বর্ণনার প্রারস্তে বলিতেছেন-- 

এবে কহি শরাঁধার বগুব বর্ণন । 

যাহ] শুনি স্থখী হয় প্রেম ভক্তগণ২”৩ ॥ 

কর্ণের বণন। হইতে জানিতে পার। যায় যে, রাধাকৃণ্ডের চারিদিকের “চারিঘাঁটে 

মণিরত্ব নানা” প্রতি ঘাটে দিবা রত্ব মণ্ডপ” প্ঘাটের ছুইপাঁশে আছে মণির 

কুটিমী”, মগ্ডপের পাশে তরুশাথা সকল নানা পুষ্পসস্তারে সঙ্জিত। মগুপের 

দক্ষিণে চম্পক বুক্ষে রত্বু হিন্দোলিক1 | পাপাকৃণ্ডের ঘাটে রতু সোপান । রাঁধাকষ্ের 

উপবেশনের নিমিত্ত রত্ববেদী ॥ কুঙ্গের পূৰক্োণে শ্যাম বুপণ্ডের সঙ্গে রত্নস্তস্ত অবলম্বনে 

বড সেতৃপ স*যোগ হইয়াছে । রাপাকগ্ের চাবিকোণে মাঁধবীকুঞ্জ। কুগ্ডমধ্যে 

জলের উপরে শোল। পায় রত্রমন্দিপ। এই কঙ্তভীরে রাধারুফ্ের লীলা কুগ্ক, এই 

লীলানণঞজে রাপাপুনর নিম প্ুপশধাা রচিত আাছে | শত শহ কুঙ্গদাসী এইগাে 

অবস্থান কপ্ধে প্রপ্প চয়ন ও অপপ সেবাযোগ। সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য। 

রাপাবুণ্। আটে কলহ হতমী, চকবাক চন্দবাকী, সারম সারপী প্রভৃতি মনের 

আনন্দে জলপটঢা করে। »ঞ্তটের অঙ্গনে বিচরণ করে পারাবত, হপিতাঁল 
চাতক প্রত পক্ষীগণ | 

একট পাপানতের মনি? পশলা করিত মাইটা শ্রন্ককার কুষ্দাস এ বিরাজ 

গোন্বাদী ্ষং এব উক্তি কয়া 

আ।পাদে হগেন্তদীয়সরসী 

.?ষ&াভতৈঃ ব্বৈগুণৈ- 
ধ্সাং এযৃত আধবেনুরনিশং 

লীত্যা তয়া ক্রীড়তি। 

১। গ্রোবিন্দলীলামূত, পৃঃ ০*» ছাপাশ্রস্থ, প্রকাশক নির্দলেন্দ্র ঘোব। 

২। গোকিনলীলামুত। সাত পহ লজ পৃহ তদন্থ 

৩। গোবিনলীলামৃত। পঠগর- এরজবানীগণ! ছাপাগ্রস্থয প্রকাশক নিলেন্্ হোষ 

হত: 
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প্রেমাস্মন্ বত রাঁণিকেব লভঙ্ে 

যস্তাং সকুতৎমানক 

তশ্তা বৈ মহিমা তথা মধুরিম! 

কেনাস্ত্র বণ): ক্ষিতোৌ৯ | 

-আপন অপুরগুণে রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাপাকুণ্-ও সেইরকম কুষ্ের 
নিকট অতি প্রিয়। সরোবরে চন্দ্র যেমন ক্রীড়া করে, সেইরকম এই রাধান্ণ্ে 

চন্ছের ন্যায় সুন্দর মাঁধবও রাধার সহিত দিনরাত্র বিচার করেন । এই কুণ্জলে 

কেহ যদি একবারও সান করে তবে সেরাধার মতন আরুষেঃ পরম প্রেম লাভ 

করে। কে পৃথিবীতে এই পাঁপাকুগ্ডের মহিমা ও মধূরিমা বর্ণন। করিতে পারে ? 

যছুনন্দন এই শ্লোকের যে মর্জাবাঁদ করিয়।ছেন তাঁভাকে ভাবাঙ্বাদ বলা 

চলে না, কারণ এইখানে তিনি একাস্ত আগগন্তা অন্লাপেই মুলভাব বাক 

করিষাছেন | যথা 

যৈছে হয় শাপারুজ্জের পর্ম প্রেয়সা। 

তৈছেন মানেন কৃষ্ণ তাহার স্সী ॥ 

রাত্রিদিনে প্রেমে কৃষ্ণ তাছে ক্রীড়া করে 

এ কুণ্ডু মিম! কেবা বণিবাঁরে পারে ॥ 

সে বুথে সকৃত সান করে যেই জন । 

তাঁর ক্ুষ প্রেম হয় রাধিকার সম ॥ 

অতএব কাহবারে কে পারে মহিমা | 

সহ যুগেতে যার দিতে নারে সীম ॥ 

কবে স্থপ্রভাঙ ভবে পোহাইবে বাডি। 

নয়নে দেখিবে কৃণ্ড শেভ! এই ভাত২ ॥ 

ষছুনন্দন মূল ক্লৌকের ভাব এইখানে দশটি চরণে প্রকাশ কপিয়াভেন | ভে 
অনুবাদ প্রধানত মুলাভসাপা হইলেও দেখা ঘা কোন কোন স্থল মূল শ্রোকের 
ভাব স্পষ্টুরূপে- প্রকাশ পায় নাই । এইরূপ একটি দৃষ্'স্ত দেপান যাইনেছে, যনন্দন 

যেখাঁনে বলিরাছেন- আীরাঁধা ঘেমন কুষ্ণের প্রেয়পী রাধাকুও৭ শ্রীকুন্ের নিকট 

সেইকপ প্রিয়। কিন্ত শ্রীরাঁধাও তাহ!র কুগডযে শ্রীঞ্ণের নিকট -প্রেষ্ঠাক় তৈঃ 

১। গোবিললীলাম্ৃত, ৭/১০২ 

২। গোবিন্দ লীলখস্ৃত, ছাপা গ্রন্থ, প্রক'শক - নির্মলেন্দু দোষ, পৃঃ ৫৬ 



৭৬ বৈধব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্ৈপ্পশৈই' অর্থাৎ শ্রীরাধা ও তাভার কগড যে আপন অসাধারণ গুণদ্বার একের 

নিকট "অন প্রিয় হইয়াছে মূল শ্লেকের এই কথাটি যছুনন্দন স্ষ্ট করিয়া বলেন 

নই | পদের শেষ চরণ ছুইটি মলাতিরিক্ত । ইহ] যছুনন্দনের নিজের বচন] | 

ঘঠনননের বর্ণনায় শ্টামকুণ্ডের চিত্রটিও রাধাকুণ্ের বর্ণনার শ্বায় মনোরম । 

কব নিক্ষেই বলেতেছেন-- 

(যমন কহিল এই রাধিকার কুপ। 

শ)মক্ এইমত গুণে অভি চগ ১॥ 

কর বনন| হইতে জানা যায় মে শ্যামসগের “কুপ্ততীরে অষ্ট দিগে অই্টু কৃণ্ড আর? 

সেই সেই অষ্ট কুধেব সীমান্তে যত উপবন আছে, ভাতার নিকটে আছে 

শিনশালাগণ' | “পথের দুই পাঁশে মণিক্ষটিকের ভিত, কোথাও শ্বেত বুক্ষ শেত 

পুস্পনতা', শ্বেত পিক, ভ্রমর গুঞ্চন, কোথাও হিব্রিছণ পঙ্গ আপভ্রমরাদি কত”, এই 

সকল ভ্রমরের শুগন ও কোকিলের ধ্বনি শবণে রাধারন তৃপ্ত হন। এই সকল 

বণনা কর্বির লেখন'মুখে মনোরম চিত্রমী হইয়া উঠভিয়াছে। এই শ্যামকুণ্ডের 
অন্তর্ণ ₹ রাসকুঁঞ্চ বিলাস স্কলের বণনা পিছে যাইয়া কবি বলিয়াছেন-- 

পানবুধ্ধ বিলাসা'দ বিচত্র প্রকার ॥ 

পতনাদ বৈরীগণ বধ আদি ঘত। 

এইমত ভিতরে বিচিত্র নানা মণ | 

নান! বত বাহ হার কেশর সমান । 

»প্াযযেমখন্দর সেই কণিকার ভান । 

"ষাল পও$কৌ91 তাতে শোভে যোলপত্র । 

এমত অপন্ন শোভা নাত শন মন্ত্র ॥ 

ভু দই কোঠার সেই উপর ধিলাগে। 

“যাল প$ কোঠা আছে দৃষ্টাশ্চযা লাগে ॥ 

পু অটা.সকা আছে অতি উচ্চ | 

এত অহুপাঁত ভাতে ভিত হীন ঘর । 

ম্বটিক মণ্রু স্তস্ত প্রশালাদি করি 
পে 

চব প্রঃ চস শো ভে তাহার উপর | 

১। শ্োবিন্দ লীল মৃত, ৬ ৮৭ গরহ্থ, গকাশকানিমলেন্দ ঘোষ? 9১ ৪২ 



টৈষ্ণল সাহিত্য ও যছুনন্দন শণ 

রত্বু কুম্ত শোঁভে তার শিখর উপরে । 

তাতে থাকি রাধারুষ দুর বন হেরে ॥ ৯ 

অষ্টম সর্গে মধ্যাহ্ন বিলাসে কুঞ্জবনে শ্ীরাধারুষ্জের বিহারণীলা কাহিনী এপি 

হইয়াছে । কবি যছুনন্দন বলেন__ 

মধ্যাহু লীলার কথা বাল্য বিস্তার | 

সংক্ষেপে কহিয়! বু্ধে আপন অন্তর২ ॥ 

ক্ষেপে করিয়া বলিলেও দেখা যায় এই ধিলাম লীলার বণনা ৫৩৭ চ্রপেত বিস্বার- 

লাভ করিয়াছে । গোষ্ট বিহার কালে পূর্বাহ্ণ লীলার পরে অষ্টম সর্গে যে মধ্যাহ 
লীলার বিবরণ পাওয়। যায়, ভাঁহাঁছে দেখা যায় শ্রীরুষ্ণ শ্ীরাধার সঙগলাভের জন্য 

অতিশয় বাঁকুল। “কশ্ শ্রীরাপ! কুলবধূঃ কোন উপলক্ষ বিনা তিশি গোষ্টক্ষেত্রে 

আসিতে পারেন ন।। অতএব সন পূজার উপলক্ষ করিয়া তাহাকে কষ সমীপে 

আসিতে হয়। যছুনন্দনের উক্ভিতে ধেখা যায় এঙ্দলতা ও আঅগ্ঠান্থ স্পীগণ 

শ্ীরাপাকে সষপুজার ছলে গোগক্ষেত্ডে শ্রী সমীপে লইয়া চলিয়া 

সুন্দলতা আসি তারে কহে মধুবাঁণী ॥ 

ম্যপূঈী] হলে বু বগা প্রকা শিয়া । 

উঠাইল। রাই করে যতনে ধরিয়] ॥ 

বু্দলত] হস্ত রাই বাষ হল্তে ধরে। 

দ'ক্ষণ হন্ডেতে নিলা কমল যে করে ॥ 

তুলপী ধনিষ্ঠ। আগে বিশাখিক। পাশে । 
ললিতান্য পাশে মাপ লবী চাগিপাশে। 

চলিলা সুন্দরী বুদ দরশন 'মানে। 

নিজ সঃ সখী সন্দে গমন হারিষে ॥ 

বাবাকুপঠ পাদপদ্ম সেবন কারণে । 

দাসীগণ লগে বহু সেবোপকরণে ॥ 

১। গোবিন্দ লীলা মত, ছাপ! গ্রস্, প্রকাশক-_নির্মলেন্দ্ ঘোর, পৃঃ ৫৩ 

২। গোপন লী্লামুত, ছাপা গ্রন্থ, গ্রকাশক-_শির্মলেন্দু ঘোর, পৃঃ ৫» 
| গোবিন” লীলামৃত, ছাপাগ্রস্থ, প্রকাশক-_নির্মলেন্দ্ ঘোষ, পৃঃ ৫৯-৬৮ 



৭৮ বৈঞণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্রীদপমগ্জরী সঙ্গে বু দাসীগণ। 

ত1 সবার হাতে সুধ্য পুজোপকরণ + ॥ 

নবম সর্গেও জীরাধারুফ্ের গোষ্টক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন লীলা কাহিনী পরিবেষিত হইয়াছে । 

সগসচ আরাধ। গোঠক্ষেত্রে আ'সয়াছেন। শ্ররুষ্কে দর্শন করিয়া তিনি বেছে 

নে যে অপূর্ব ভাবাভসঁতি লাভ করিলেন তাহা বিশেষ বৈ শিক্ট্যপূর্ণ । যথা 

পুরঃ কুক্ালোকাঙ 

স্থগিত কুটিলান্তা গতির'ভৃৎ 

তিরুশ্টীনং কুষ্ণা 

হ্বরদরবৃঃ শ্রুমুখমপি | 

চলভার' স্কারং 

ন্ননযুগ্ম। ভগ্নমিতি স| 
বিলামাখ্যস্বাল__ 

হ্বরণবলিভাসীত প্রিয়মুদে* | 

_মন্মুখে রুন্ক অবলোকন করিয়া রাধার চলার গতি স্থগিত হইল কুটিল 

ভঙ্গিতে । তিনি আমুখখঠান নীলাম্বরী দ্বার আডাল জরিক্া ঢাকিয়া নিলেন। 

বিশ্বীল ও চঞ্চল চোখ ছুইটিতে কটাক্ষভঙ্গি করিয়! তিন বিলাস নামে অলঙ্কারে 

সৌন্দধময়ী হইয়া দয্মিতকে পরম আনন্দ দান করিলেন। 

এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া যতনন্দমন যে অনুবাদ রচনা করিয়াছেন তাহ! 

যে একাস্তভাবেই মূল শ্লোকের আন্ুগত্য অনুসারে রচিত হইয়াছে তাহা সহজেই 

বুঝিতে পারা যায়। যথা 

আগে রুষ দেখি রাই অতি স্বথী হয়ে | 

হইল মগনও হীন কুটিল হইয়ে ॥ 

বন্ধে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়|। 

আধেক ঝাপিয়া মুখ ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

১। ১গাবিন্দ লীলামৃত, ছাপা গ্রন্থ, প্রকাশক-_নিমলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ৬২ 

১। গো“বন্দ লাল|ম্বৃত, ৯১১ 

৩] সম্তাবা শন্-- “গমন? 



বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৭৯ 

চঞ্চল নয়ন তারা কিছু বন্র গতি । 

বিলাসখ্য অলঙ্ক!র পরিলা এমতি* ॥ 

দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত ৬ চরণ বিশিষ্ট এই অগ্বাঁদটিতে ব্যাধ্যামূলক অঙ্গবাঁদ 
রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং বলা ঘায় স্থানে স্থানে মূল ক্লোক হইতেও 

সংক্ষেপে অনুবাদ করা হইয়াছে । কৃষ্ণদাস ক।বরাজ অলগ্ধার শান্্ অনুসারে 

শ্ররাধার গমনভঙ্গির মধ্যদিয়া গতি মুখ, নেত্র প্রভৃতির প্রিযস্ লাভ জন্য যে 

তৎকাঁলিক বৈশিষ্ট্যরপ বিলাস অল্গারের প্রয়োগ করিয়া যে সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেনঃ যছুনন্দনের অন্গবাদ সেইরূপ শবাঙ্গ হুন্দর হয় নাই বল] চলে। ক্ুষ্দাস 

যেখানে শ্রারাধার শ্রমুখ “তরশ্টীনিৎ রুস্গান্থরদ রপুতং উত্ভি ছারা কুষ্গন্বর দ্বার! 

মুখ আড়াল কাঁরয়া ঈষৎ আনুত করার কথা বলিয়াছেনঃ য্ুনন্দন সেইস্কলে 

“বন্ধে সুপ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া, ব্লায় 'রিব্ডান্বর' উক্তিটি আহক রহিয়াছে । 

প্রপাধার শ্রীন্খ কুষ্ণাস্থরে আবৃত হইলে খতট। কাব্য সৌন্দ প্রকাশ পাক, শুপূ 
“বন্ধ বলায় সেই সৌন্দৰ ব্যাহ হউন্াছে ব'লফা মনে হয়। সুষ্দাঁস শ্াবাধার 

ন্য়নযুগলের বণনা দযাছেন-- চার স্কার* নয়নধুগম অধথাখ চঞ্চল ভতারকাযুক্ত 

বিশাল নেত্রদ্য় । যছুনন্দন এইসলে এপাখার চঞ্চন নয়ন তারার কথা বলিলেও 

“স্ফীপং উক্তিটির অন্তবাঁদ করেন নাই | যদ়নন্দনের অনবাদে কমেকটি ক্ষেত্রেই 
এইরূপ সংকক্ষপ করণ দেখা যায । নবম সর্শের অপর একটি শ্লোক ০ যতনন্দন 

কৃত তাহার অন্ুবাঁদ উদাহরণ ম্বরূপ উদ্ধৃত হইল-_ 

বাম্পব্যাবু লতা প্ণাঞ্চলচল-_ 

নেত্র রমোলাপিভং 

ছেলোল্লাস চলাধরং কুটিলিত- 

শাহ খুগ্যত। সিমতম্ | 

কাস্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ 

বংক্ষ্যাননং সঙ্গম 

দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিত 

পসোহ তৃন্ন গীগোঁচর:২ | 

_ঙর্বে ড৪সিত রাধার মুখে মুছু হাসি» অনুয়ায় বকা হুইটি ভুরু, হেলায় চঞ্চল 

৯) গোবিন্দলীলাম্ব ত, ছণপা] পুস্তক? পৃঃ ৬৯, গুকাশক নিঃলেন্দু ঘোষ | 

হ। গোবিন্দলীলামত? »/১৮ শ্লোক । 
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অধর, চক্ষু ত্রন্দনে সজল, ভরে ব্যাকুল এবং প্রোধে প্রক্তিম | কিলকিঞ্চিত ভাব 

বিশিষ্ট সুন্দর রাধার মুখ দেখিয়া শীপুদ সঙ্গমের অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক যে 

আনন্দ লাভ করেন তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। 

উজ্জ্লনলমণি গ্রন্থে বিভাব কথনে ৭১ পেকে নায়িকার যে “কলকিঞ্িতা 

শাঁবের কথা উলেখ কর! হইয়াছে - 

চিরিক | 

সঞ্গপকরণং শর্মা 255 কিকে তম, | 

অথ] গরু অভিলাষ, বোন, উম হাল, অ্র1, ভয় ও ক্রো, এই সাতিটি 

কচি 
প্ 

৫] তাব যখন আনন হেত এট সঙ্গে দেখা দেয়। খন তাহাকে কিল: 

বলে। 

এই কিশপঞ্চিত ভাবের লঙ্ষণগ্ল বষ্দাল কবিরাজ তাহার রাদ[5পত্রের 

দধ্যে বেকপ হষ্ঠুভাবে ফুটাইযা তুশিয়াছেনঃ যনন্দন অহ্ুবাদকালে হাঠা সেইব্প 

স্পট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই | কারণ ক্লোকের প্রদম উক্তি 

'বাপব্যাবালতা-রুণধি১৮লেতা আগত অশ্রবাস্প পুর্ণ, প্রান্তভাগ অবনণণণ এবং 

চঞ্চল নেত্রের কথ! [2 সন উল্লেস করেন নাই । তিনি অন্তবাদ করিবে ঘাইয়। 

বলিলেন যে যন আস আসক শরারাপ পথ প্রোপ করিয়। দীড়াইলেন তখন, 

শুবাপান নে ইমা খোপ মা শর। ভপ্ঠত হইল | ঘথাঁ 
দেখ 4৭: শীঘ্র আ.স পথ রুদ কৈলা । 

ঈর্ষা ক্রোপ আসি রাই মনে উপজিলা ॥ 

অধরে চপল্য শ্মের প্রভঙ্জি করর়। 

কল[কিঞ্চতা।ন ভাব কাসল। উন্নর ॥ 

এইরূপ রাই নেত্র ধদন দে'খলা। 

সঙ্গ হইতে কোটি সুখ রুষঃ যে পাইল! ২ ॥ 

৬ চরণ বাএট এই অনুবাদে 2 অস্করগত-_গ্ব, অভিলাস, রোদন, 

ঈবং হাশ্ত, অঙ্য়া, ভন্ন ও কাপ, এই সাভট ভাবের মধ্যে ঈম।, ক্রোধ, চাপল্য 

প্রত ভাবের উল্লেখ থা।কলেও বাবার বাপ্পানুল অকণবন নেত্রের উল্লেখ না 

থাকায় হি অসম্পন বলছ মনে হম 
আব 

১1 উচ্দ্বল নীপমাদি, বিবভাধ কথনে ৭১ শোক । 

১। গোবিশল,লাসবত ছাপা পুস্থক, পুত ৭০) প্রচ পর্ণ এশিনলেন্দ খাঙ। 
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এই সর্গে শ্রীরাধাকষ্ণের সধীগণসহ নানা প্রকার বিলাস ও প্রেমপরিপৃণ 
্রহ্থাতি গুহ কথ।”-র উল্লেধ করিয়া যহ্ৃনন্দন অবশেষে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়! 

বলিলেন যে শ্রারাধাকুষ্ণের এই প্রেমলীল। শ্রবণে প্রেম, ভক্তির উদয় হয়-__ 

এইরূপে রাধার সখীগণ সঙ্গে । 

নানান বিলাপ করে নানারস রঙ্গে ॥ 

গুহাতি গুহা কথ! প্রেম সথধাময় । 

ইহা যেই শুনে তার প্রেমভ।ক হয় ॥ 

মধ্যাহু কালের লীলা পনময় কথ । 

কর্ণ মন তৃপ্ত হয় শুন এই গা ॥ 

দশম সগ্গ মধ্াাহ্ন বিনা দেখ নার খা [কত থে নকুগ্রনীলা কেন সেই 

লখলায় সধীগণণ্ যেন সথান আনন্দ লাভ ক'রপথা খাকেন। শ্রবাধারষেের 

মিনালিঙ্গনে তঠাদেরও আলিঙ্গন স্ধ অভিব হয় 

কুষ্ণ তবে রাধিক।কে আশন কৈল। 

সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পা দ হইল ॥ 

তাহ] দেখি বুন্দ। পুডে নান্ধ মুপী স্থানে। 

বড়ই আশ্চষ্য কষ পাপা আনে ॥ 

অপরশে সথী মঙ্গে স্পর্শ ভাব কনে । 

বিন! স্পর্শে মহাস্থথ পাইল পধাগনে ॥ 

সথীগণ যেন শ্রীরাধারই অঙ্গ ।বশেষ । এই সঙ্গে ৯» সংখ ক শ্লোকেও উল্লিখিভ 
হইয়াছে-- 

সখ্য: শ্রাপাধিকায়াঃ ব্রজ 4 
বিধোহ্লা। দন এ] ৭ রাঃ 

সারাংশপ্রেষবল্প 2 ।কশলষ 

দলপুপ্পা দতুলা: 

সিক্তামাং কৃষ্ত-ীপামু" স- 

ন5যে- রুলস ৯; 

১1 গোবিশলীলাম্বত, ছাপ] পুস্তক, পহ -৯+ ৮1; 

চা এ ভাপা 4৮50. -:3:/০-9৬ ন শন্দুঘোষ। 
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জাতোল্াসাঃ হ্ধসেকাত শতগুণ-__ 

মধিক: সন্তিঃ যতন চিত্রম্॥৯ 

-_এজজকুষুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এক পরমাশক্তি হলাদিনী, জ্লাদিনীর সারাংশ পাধিকা। 

রাপিকা প্রেমের লতা । রাধিকার সখীগণ বাধিকারই তুল্য । তাহারা বাধা- 

প্রেষ-লতা্ যেন ফুল ও পল্লব। চন্দ্রের অমৃত রসে সিক্ত হইয়া লতা যেমন 

উন্াসত হইয়। উঠে কৃষ্ণলাল!র অযু তরসে শ্রারাধা ও সেইরূপ উল্লপিত হন। তাহার 

সেই ভল্লাসে সবীরা আরও উল্লানত হয় । ইহা আর আশ্চর্য কি যে-_জল সেচন 

পাভার ন। কাঁপয়! মূলকাগ্ডে করিলে পাতাগুলি শতগুণে উজ্জ্রন হইয়া উঠিবে। 

কুদস কবিরাজ শ্রারাধাকে শ্ররুষ্ের হলা'দনী শঞ্জির সারাংশ করিয়া এবং 

শীরাধাও সবাগণকে লতা ও পলবের অভিগ্রতার সঙ্গে তুলন। করিয়া যে চিত্র 

উপস্থিত ক? দয়াছেন, বহ্নন্মনের অনবাদেও সেই নটি প্রক্কাশ পাইয়াছে-_ 

কষ আহলাদিনী শক্তি নাধা ঠাকরাণী। 

মার অংশ প্রেধনভা হাহাছে বাগানি॥ 

সখীগণ হয় ভার পুষ্প পত্র সম। 

কি কতিব এই কথ। অহ অগপম | 

কষ পালাম্বতে য€ ল্তাকে মিঝয়।। 

[নজলোক পলবাছ্যে কোটি মুখ হয় ॥ 

এই ৩ কারণে শধা বহু স্ত্রথ পাঁয়। 

ইহাতে অধক কিছু বিচিত্র না হয় ॥ 

এ দশম সঙ্গে শ্রীকফ্ের বংশী অপহরণের [চিত্রটি যে সৌন্দমধ ও বৈচিত্র্য আনস্বন 
করিয়াছে? যদৃনন্দন তাহার রঙ্গরসময় একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন । যথা-_ 

শবে কুষ্ষে স্বুত হল বশীকা করিয়া । 

কোথা গেল কহি রহে বিস্মৃত হইয়া ! 

বহক্ষণ বংশী নিজ হস্ত চ্যত হৈল]। 
বন্দলত। মুখে দুঠি দিয়! ত রহিলা ॥ 

১। গৌবিদ্দ্লীলামৃত, ১০1১৬ শ্লোক 
| এ _ছাপ। পুস্ত ক, পৃঃ +৮, প্রকাশক -নির্মলেন্দু োষ । 
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কুন্দলতা চক্ষুঠারে কহে রাই স্থানে। 
তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈল অবধানে ॥ 

সঙ্গোপনে থুয়ে বংশী তুলসীর স্থানে । 
তুলসী লইয়! তাহা রাখয়ে গোপনে ॥ 

লপিতা বিশাখা পাছে সে ব'শী লইয়া । 

রিল] তুলসী মনে শঙ্িতা হইয়া ॥১ 

একাদশ সর্গ প্রধান-তঃ শরীর সমাপে সখীগণ কর্তৃক পাধাঙ্গ বণনা গরসঙ্গ। কিন্তু 
তখনও বৃন্দ সধীর বক্ষদেশে শাডসের বংশীটি লা টিভ রহিয়াছে 

নান্বামুখী মন্ুহ্থতাথ সভাং সধীনা 
আাগ আও) তাছ মুরজকা।- হদি'নহুখাল। | 

বৃনদাব্রবত্ কছগতৌ ব্রজকাননেসৌ নধ্যে।, 
নিবেছামিচ নবিনয়োঃ পদেতস্তি 0২ ৩ 

ঢি ভাঁবাঁথ এই যে, নান্দীবুীকে এনএ কহ বটিটি তখনও বকদেশে কহ 

রাখিয়া সধীগণের সভামধ্যে বুন্দাদেরী আ'সয়! বলিলেন যে ব্রজকাননে বানাকজ 

কোথায় 'গঞ্ষাছেন। চাগদস পদে ।কছছু শিবেদন কপিবার আছে । 

যহুনন্দন এই তাবটি মতি সহজ প্রণালীতে ও স্বল্লকথায় প্রকাশ করিয়। 
বলয়াছেন__ 

তি 

বা? 

নান্দামুখা সঙ্গে করি বুন্দ! হর্যমাণি। 

আপিষা সথীর মধো পুরেন কাহিনী ॥ 

ংশা পাখে নিজ হর্দে বপন চাপয়1 । 

রাধারুষ্ণ কোথা গেল পুছেন আসিয়া ॥ 
৮ ও & লিল্দেল স্মাছে কিছু দোহার চন্রণে | 

অত:পর সধীগণ বু প্রাঙ্গণে আসিন। পাপাকফ্নর সহিত মিলিত হইল । পাই « 

৯। চগাবিশ লাপাম্বত, ছাপ] পুস্তক, পৃঃ ৮*১ প্রকাশক নির্নলেন্থ ঘোষ। 

২। -গাবিন্দ লীলানৃত, ছাপ! পুস্ত ক, পৃঃ ৮৮, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ । 

৬। "পদেহস্তি' স্থলে সস্তাব্য শদ-__-“পদেসক্তি* | 

৪) গোবিন্দ লীলা স্বত, ছাপ! গ্রন্থ, পৃঃ ৮৮, প্রকাণক নির্নলে ন্দ্ ঘোহ। 



৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ামকে দেখিতে পাইয়া সধীগণ আনন্দে শীপ্রগতি আসিয়া উভয়কে ঘিরিয! রহিন। 
অনেক চাতুরীপুর্ণ বাক্যালাপ ও রমিকতাঁর মধ্যে সময় অতিবাহিত হইল । 
শ্রীকষ্ণের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সবীগণ শ্রপাঁধার অঙ্গম।পুষের যে বর্ণনা করিল, 
ষতুনন্দনের অন্গবাঁদে তাঠারও উল্লেখ দেখা যায় । যথ।-- 

রাধিকার প্রতি অঙ্গ বন শুনিতে । 

অতি বাঁঞ্চা রুমঃচিত্তে হইল উগস্থিতে | 

তাহাপ উৎকগ| দেখি লব সখীগণ। 

কহিতে আরম্ত কৈল রাধাঙ্গ বর্ণন ॥১ 

শ্রীরাধার সকল অঙ্গের ব্ণন] বিবিধ উপমার সাহায্যে প্রধান কার।5 স্খীদের মনে 

হইয়াছে রাইএর সৌন্দর্য বুঝ তৃলনা রঠিত। তাই বন্লয়্াছে__ 

অতএব রাধিকা পদ অরবিশ্দে। 

উপমা নাহিক এই কঠিল মিবন্ধে ॥১ 

রাই মুখচন্দ্রেপ উপমা দিতে ঘাইয়। বশিয়া্ডে- 
রাই মুগচচ্্র পল্মে উপনা কি দিয়ে 

সকলম্ক চণ্্ দিনে মান হছে ॥ 

চন্দ্র পদাঘাতে পদ্ম মাম আতঙখন। 

অতএব রাই মুখ উপমায় নয় ॥৩ 

এইরূপ ভাবে রাইকে তাহার! তুলনা রাহত কাঁদিয়া বণন। কারয়াছে । 

দ্বাদশ সর্গে বৃন্দ বনের খতু বর্ণনা । যছুপন্দন এইস্কলে বসস্থ, গ্রীক্ম ও বস! 

খতুর চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বসন্তকীলে খতুপাজ বসন্ত তাহার 

সকল বৈভব লইয়া বুন্ধাবনে বিধাঙ্জ করিতেছে । রসাল মুকুল, কোকিল কোঁকিলার 

মধুর ক্প্বনি, মাধবী, মক, বকুল গুভ্ ত পুষ্প শাখে পুস্পভাঁর, ভ্রমর ভ্রমরীর 

গুঞ্করণ, গ্রীক্ষক্ণীলে টিঠিপক্ষীঃ বিল্লুপক্ষী প্রভ্ তর ধ্বমি, শীরিকাঁর বচনে খতুর 

মিনা গোধিনা লীলামৃত, স'ঃ স১ ১৯৬ পৃঃ ৬থ | 

২। গোবিন্দ লল'মৃত, ছা” গ্স্থ, পৃঃ ৯২, প্রকাশক 'নর্মলেন্দু ঘোষ। 

৩। গোখিনা লীলাখ5 হা” খ্রথ, পৃঃ ৯৫, একা শক শির্ষলেন্দু ঘোষ। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৮৫ 

স্তবন', পৰ্ক পন, বেল প্রভৃতি, "পল্লব অনিল" এর. 'বীজন” বর্ষাপ্থ ভেকগণের 

আনন্দে উচ্চ শব্দ, কাদস্ব কে'তকী প্রভৃতি কুন্থমের মনোরম শোভা, মধুর ময়ুরীর 

এ প্রধারণ করিয়া আনন্দ-নৃত্য প্রভৃতি ব্ষিয়ের চিত্র পরিব্ষেণ করিয়া কৰি 

বলিলেন-_ 

এই তো কঠিন তিন খতুপ বশন। 
বসম্ত তু নেদাঘ আর বর্ষ মনোরম ১ 

এয়োদশ দগে শুকশারী মুখে রাধারফের গুণ বর্ণনের সঙ্গে খতু বর্ণনের চিত্রও 

মশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ রাঁধাঁকে খতু বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-_ 

রুষঃ কহে রাধে দেখ ঝতুকাস্তা সম। 

হার দর্শনে হয় আনন্দিত মন২ ॥ 

মুল গ্রন্থে এইস্থলেঃ হিম ঝতুগ ওগ্সে শ্রী না নে অন্ত্র আত্মগোপন করে তাহা 
করাপার উদ্ম বক্ষস্থলের পাযঙ্ট গ্রচণ বলিয়া বানা হইয়াছে । যথা 

উষ্ণ হিমতু মতে হৃদয়াখ্য দুর্গং 

ভানোঃ স্মাশ্রয়তি সাধ্বিঃ তুষার তীত্যা। 

'তৎসপখাদশপলবন্ধ বিয়োগছুখেং 

রাত্রিনদিবং বিলসতি স্তন কোকষুগ্মম ॥৩ 

হে সাধ । হিম ঝুতুপ্ন ভয়ে ভীত হইয়। সযদেবের উষ্ণতা তোমার হধয়রূপ 
ছুর্গকে আশ্রয় করিতেছে । এই নিমিত্তই উফ্তার সম্মিলনে শ্বনূপ চক্রবাক যুগল 

বিয়োগ ঢুঃখ দূর করিয়! এ জদয় দুর্গে দিবানিশি অবস্থিতি করিতেছে । 

য৫ননন এই স্জেডকেপ অঙ্গবাদে কোন বৈশিষ্ট) আনয়ন করেন নাই। জন্কি 

সংন্দেপে চারি চরণে ভাব ব্যক্ত কপরিয়াছেন__ 

হিম ঝতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে। 

সের নী তুয়। জদি ছুর্গে যায়ে ॥ 

শপ ০০৯ পতি পপ ১০ সস আআ সস এ রি জি নাহি মের উড আসা লী ৫ সত পা 

১। গোবিন! লীলাম্বত সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ৮৯খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৯০৭ । 

২। গাবিশ লীলান্বত, ছাপা! এন্থ পৃঃ ১১১, প্রকাশক নির্মলেন্দ ঘোষ । 

৩ | এ ১৩৫৯ শ্লোক 



৮৬ বৈধব সাহিতা ও ষছুনন্দন 

'মাশ্ন্ন করিল এই অনুমান করে । 

স্তন কোকধুগ অহনিশি ঘে বিহরি ॥১ 

স্ল ক্সজোক এবং অন্তবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে মূলতঃ যেখানে চক্রবাক রজনীতে 

নিজ প্রিয়া চক্রবাকীর সহিত বিষুক্ত হইয়া পথক স্থানে অবস্থান করে ৰলিয়! 

গ্রসিদি আছে সেইখানে শ্রীরাধার স্তনযু্গলকে চক্রবাক-ঘুগল কল্পনা করিয়া 

কবি-প্রসিদ্ধির বাতিক্রম ঘটাইয়া দিবাপাত্র এই স্তনরূপ পক্ষী যুগলকে একত্র 
অবস্থানে দৃষ্টাস্ত উপস্থিত কপ! হইয়াছে । 

চতুর্দশ সর্গে শ্রীরাধাকষ্ণের দোললীলা বণন! কর! হইয়াছে । সেই লীলায় কত্ত 
কত সমৃদ্ধ আয়োজন -_ 

বসন্ত লীলায় দেখ সামগ্রী বস্তার । 

আলেপন আদি কর অতি মনোরম ॥২ 

কুক্কুম কন্দরী আর অগ্চরু কপূর । 

চন্দনের পঙ্ক জপ লইল প্রচুর ॥ 

পৃথক ধাঁপল কাহ। কাহাঁও মিশাল। 

সাত কুম্ত ূ্থে সব পূরিল বিশাল ॥ 
সা সং চে কু 

সিন্দুর কপৃত পুষ্প কন্দুকাদিগণ । 

পুপ্প ধভবাণ কত করিল সাজন !৩ 

পরবতী পঞ্চদখ সর্গে শীস।দাকুসের জলবেলি লীলা 

রাই কর পন্ম ধরি কুঞ্ঠ* জ্বলে নামে হরি 

সঙ্গে নামে সব সব'গণ .৫ 

যোড়শ সর্গে দেখা যাষ শীগাঁরকতি ইচ্ষা অন্সারে শুক-শারী কষ অঙ্গের মধুর 

বর্ণনা করিতেছে-- 

১। গোবিণা লীলাম্ত, ভাটা । ২৫? ৮5 ১১১, প্রকাশক নিষলেন্দ থোষ | 1 
২ ই পাঠান্থবর--'মনোহর। হাপানক্ক পই ১১৮১ প্রকাশক নিমলেন্দ ঘোষ । 

ও | ঞী সাঃ পঃ ২৯৬. পুত *১ক ! 

৪ | & পাঠান্তর-কুও' ছাপাপন্থ ++ ৯৮, প্রকাশক নির্বলেন্্ ঘোব । 

৫ | এ সাং পহ ১৯৯, গং »প্ক 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষদুনম্বন ৮৭ 

স্ববে শ্রীরাধিক1 পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে । 
শুক শারিকাকে কহে রুষ্ণাঙ্গ বিতে ॥ 
কৃষ্কাজ বর্ণন স্থধামধুর চবিতে । 

সথীগণ কর্ণপুর করয়ে তাহাতে ॥ 
তবে কৃষ্ণ অঙ্গবর্ণে হব্ষে শুক-শারী। 

রাধিকা শ্রবণ হই স্তধা রসে ভি ॥১ 

শ্বীকঞ্জের শীমরঙ্গ বর্ণনার পর শুকশার' স্ীরুফের “সমুদ্র গল্ভীর' গুণপাঁশির বর্ণনা! 
সপ্রদ্শ সূর্ণে করিয়াছে 

রাধিকা প্রেরণে বুন্পা শুকখারী এ | 

স্থস্থির করিল তাবে লালন কারা ॥ 

কঙ্ণতণ বানবাপে আজ্ঞা তারে দিলা । 

আজ্ঞ। পাঞা গুণ বণি সভান্থী কৈলা ॥ 

শুক কতে কন সমুদ্র গম্ভ'র | 

অবগাহ্ নে যেই করি মহাদীব 1২ 

অঙগাদশ সর্গে রাই কার পাশা খেল।-- 

বাই কাচ পাশ। খেলে নিজ মন কুতুহলে 

পণ ঠকল হ্বরঙ্গরঙ্গিণী ।৩ 

উনবিংশ সর্গে শ্রীরফেত গোচারনান্তে এবং আ্ররাধাকৃফ্ের নান।-বুগ্কসীলার 

শেষে গত প্রত্যাবতন 1 জ্ীরাধাক্ঞ্চকে এইধানে কৃঙ্পাম বননশ। করয়।চেন-_ 

শ্ররাধা প্রাপ্থগেই*ৎ নিজরম্ণকতে ক্রিপু নানোপহারা, 

হু্বাতাহ পম্যাকোং গ্রিমমুপকমলালোক পূর্ণ প্রমদাং | 
রুষ্ঃখবাঁপরাঁছ্ে ব্রজমণুচপ্সিত" দেনবুন্দবয়সৈহ 
শররাধালোকতপ' পিতখমিলিত" মাতৃমিষ্টং সমরা ও ॥ 

১। গোবিন্দ লীসামৃত, সাঃ প? ১৯১১ গঃ ১০৬ক 

২। ঞৰ সাঃ পঃ ২৯৬ পঃ ১১৯৭ 

ও । এঁ সাঃ পঃ ১১৩ পৃঃ ১১৯ক 

৪ এঁ ছ'প'গ্র্ধ পৃ ১১১, প্রকাশিক নির্বলেন্দু ঘোষ । 



৮৮ €বঞ্চব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

কবি রুষ্দাঁস সেই শ্রীরাধাকে স্মরণ বা বন্দন। করিলেন যিনি শ্ররুষ্ের নিমিত্ত 

নানা উপহার প্রস্তত করেন, হৃশ্সাতা হইয়া রম্যবেশধারণ করেন এবং প্রিয়মুখকমল 
আলোকে ধিনি গুমোদিত]1 শ্ররুষ্ণ বন্দনাও এইরপ নানা বিশ্যেণে মন্ডিভ 

সেই কুষ্ণকে তিনি স্মরণ করিতেছেন, যিনি অপরাহে ধেনুবুদ ও বয়স্তগণ সহ 

ব্জধামে আগত, যিনি শ্ররাঁধার মুখদর্শনে তৃথ্ু এবং পিতৃমাত সন্ধানে মিলিত । 

বছ়নন্দন এই গশ্রোকের ২০ চরণে যে ভাবান্ুবাদ করিয়াছেন-_ 

ওবে রাই সখীমেল! বিন] গৃহেতে গেল৷ 
উপহার কৈল হরি লাগি। 

অপরাহ্নে সান কৈলা বেশ বানাইলা 

হরিমুখ দেখি গেল আসি 

পরম আনন্দ ভরে বনপথ নাহি হেরে 

আগ্তবাড়ি দেখিল গোবিন্দে। 

নয়নে নিমেষ পড়ে তাতে বিধি নিন্দা করে 

এইরূপে বাঁড়িল আনন্দে ॥ 

হরি অপরাহ্ছকালে ধেনু মিত্র লৈয়! চলে 

ব্রঙ্গব।সী করিবাঁরে স্থখী | 

সখাসজে নানারজ নানাবিধ কথাছন্দ 

শৃঙ্গ বেছু সাজে পাখা শিখি ॥ 

রাধিকার মুখ দেখি হরষে ভারিল আখি 

অতি তৃপু ?হয়! গেল যনে । 

পিতা] আদি গুরু জনে করিল! বহু লালনে 

অনেক লালিল। মাতাগণে ॥ 

এই অপরাহ্ন লীলা .. সুত্র অতি সুমক্গল! 

সমরণ কারয়া হয়া মাঝে! 

ইহার বিস্তার কহি সংক্ষেপার্থ রসময়ী 

কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজে১ ॥ 

। গোবিল্মলীলামৃতঃ কঃ বি; ৪১৯৬১ পৃঃ ১৪১৭, ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১৬১ 

প্রকাশক নির্বজেন্দু ঘোষ। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৮ম 

ইহাতে যথা রাগ উল্লেখে ও ত্রিপদী ছন্দে রচনার মপা দিয়া! একটি সঙ্গী 

ময়স্থর ধ্বনিত হয়। কিন্তু মূলের সকলভাব অনুবাদে যথাযথ বজায় থাকিলেও 
শ্ররুধ্দান কবিরাজের হে শ্রীগাধাকৃষ্ের বন্দনার উল্লেখ আছে, যছুনন্দন এই 
পদে তাহার উল্লেখ করেন নাই। পরিবর্ডে শ্লোকা্বাদের পৃবে ন্বতস্্রভাবে 

তন্থদেবের বন্দন করিয়াছেন । শ্রীরাধারফ্ের অষ্ট কালীয় নিত্যলীলা বর্ণনায় 

চৈতন্তদেবের বন্দনার কথা নাই, কিন্তু যদ্রনন্দন মৌলিকভাবে প্রতি সগের 
আরমভ্েই একটি গৌরাঙ্গ পদ রচনা কাঁরয়াছেন। প্রথম সগে মূলানুসারে 
শ্রীগাধারুের পদ বন্দনা করিলেও তৎপরেই আবার নিজগুরু বন্দনার পদ রচন। 

করিয়া ও নিজ মৌলিক রচনাগ পরিচয় দিয়াছেন । যথা 

বন্দ গুরু পদতল চিন্তামণি ময় স্থল 

সব্বগ্ুণথনি দয়া 'নপ। 
শ্ীমাচাধ প্রনূর স্থত। নাম্ শ্রশ্লহেমলতা। 

তাহার চরণে সর্বাসিছি। | 

অগেয়ানের অন্ধকারে পতন দেখিয়া মোরে 

জ্ঞানাঞ্চন দিলা দয়া করি। 

সাহার করুণ! হৈতে চন্্১ হৈল প্রকাশে 

দুরে গেল অন্ধকারাঝূল ॥ 

বন্দ শ্রআচাষ প্রভু আমার প্রড়র প্র 

তার পদে কোটি পরণাম। 

বন্দো গোপালভট্ট নাম রাধারুফ প্রেমধ।ম 

পরাপর গুরু কুপাধাম। 

ৰন্দ প্রভু গো পচ এণল আনন্দ কন্দ 

পরমেষ্ি গুরুতেছ হয় । 

বিছো কৃষ্ণ প্রেম বন্যা দিয়া কলা কিনি ধন্যা 

অনস্ত প্রণতি তার পায়ং ॥ 

কবি এই শ্বতন্ত্র পদটিতে শাস্বানুসারে প্রথমে নিজ গরু হেষ্লত। ঠাকুরাণীর পদ 

কন্দনা করিয়াছেন । ইহার পর আচার প্রভু এবং গোপাপ ভটের বন্দনা করিয়! 

৯। গোবিলল'লাম্ৃত, পাঠান্তর--,পেহ' ছাপাণ্রস্থ, পৃঃ হ। 

১। গোবিন্দলীলাম্বত, সাঃ পঃ ২৯৬, প:ঃ ২খ--ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ৩। 



৯৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষত্নন্দন 

সকল প্রেম প্রবাছের যূল উৎস প্রীগোরাঙগদেবের পদ বন্দনা করেন। কিন্ধ। 

মৌলিক স্থ্ট 'বন্দন।' বাতীত কাব্যাংশেও যছুনন্দনের মৌলিক সংযোজন! দেখা 

ষায়। বিংশ সঙ্গের রচনা হইতে ভাহার একটি দৃষ্টাস্ত উল্লিখিত হইল 

এইরূপে রহে দনি আনন্দ হিয়ায়ে | 

গুণীবৃন্দ নাটরঙগ দেখিবারে চাচে ॥ 

৪২কালে যাইয়া! সবে উঠে অট্টালয়ে । 

সেইখানে রঠি মস কৌতুক দেখএ | 

গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভালকে । 

অভিসার লাগ ।চত্তে উৎকন্তিত হএ ॥ 

গুরুজন জাগে কিব! খয়ন করিল । 

তাহা জাশিবারে তুলপীরে পাঠাঁইল ॥ 

তোহে। মামি কে সবে নিদ্রায় পড়িল।। 

"নিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ বাঁটিলা। 

দুগ্ধ লাড় আদ নান! প্রকার পক্কান্স। 

রসালাদদি করে রাতে ভোজন বিশ্রাম ॥ 

এত নিত পনি গমন করিতে। 

নানান উদ্যোগ করে সধীর সহতে ॥১ 

সবল সংস্কত গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ নাই । ঘ্ধনন্দনের কবিকর্পনা এইখানে একটি 

নৃতন চিত্র সংযোজন। করিয়/হে । তবে বিংশ সের সায়ার লীলা কাহিনী 

অংশে যছুনন্দনের এই মৌিক্ রচনা নাযেঃজিত হওয়ায় যছুনন্দনের বজনব্যের সঙ্গে 

একটি কাঁলগত অসামঞ্তন্ট লক্ষত হয়। কেনন! ননদ মহাপাজের রাজভবনে 

গুণীবৃন্দদের নাটলীলারি সময় সন্ধা? অপসানের পর হওয়াই সঙ্গত, এবং জটিলাদি 

গুরুজনদের নিদ্রা যাইবার কাল? সঙ্যাবেলাগ হইতে পারে না। আসতএব এই 

ঘটনার কাল সন্ধাঁবস!নের পর রাত্রি প্রণঘ চারিদ ও কাল মে তৃতীয় চতুর ও 

বলিয়া পগ্য করা যায! কিন্তু যদুনদন এটি বিবরণঙ্কে আমানের লীলা 

বলিয়াছেন-_-“এই হে। কষ্েের কহি সায়াহ্র লীলা!” ২। 

১। গোবিন্দ লালামুত, সাত পঠ ১৯ পুত ১৫০৭১ ছাপাক্সিস্থ পৃ ১৭৩ 

প্রকাশক--নির্মলেন্দ ঘোষ! 

, | গোবিন্দ লীলাম্বত--লাঃ পু ২৯৬, পৃঃ ১৩৪খং ছাপাপ্রস্থ, পচ ১৪৭ । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষতুনন্দন ৯১ 

একবিংএতি সঙ শ্ররাপারুফ্ের স্কেতকুঞ্জে অভিনার-_ 

রাধাং মাক্িগণাস্তামমিতনিশা যোগ্য বেশং প্রদোষে, 

দত) বৃন্বোপদেশাদভিহ্ত যমুনাতীরকল্লাগ বু্তং। 

রুষ্ণং গোঁপৈ: সভায়াং বিহিতগুণিকলা লোকসংঙ্গিদ্ধয এ! 

যত্তাদানীয় সংশফিতমথনিভৃতং প্রাপ্রবুক্তং স্বামি | 

অনস্তর শ্রীরাধ। কুষপক্ষ ৭ শুরু পক্ষীয় রজনীর উপযুক্ত কুষ্বণ ও শুক্ুর্ণ নক্ষরচিত 

বেশ ধারণ করিয়] সণীবন্দের সহিত, সম্মিলিত হইয়া সায়ংকালে বৃন্দাদে বন উপদেশ 

অগ্রসারে দৃতীর সহিত যমুনা রবী কল্পবৃক্ষে পরিশোভিত বুগ্ধ মদ্যে অ.তসাগ 

করিলেন! অপর দিকে শ্রিরুধ গোঁপগণের সহিত্র সভা মধ্চো গুণীগণের কলা- 

(কাঁশল সন্দর্শন করিলে স্রেহ ময়ী যশোদা কর্তৃক তিনি সভা হইতে আনিত হইয়] 

শ্ফ্যায় শাহিত হইলেন। অতঃপর তিনি গোঁপনভাবে সঙ্গেত বঞ্জে গমন 

করলেন । সেই ঞ্রাধারফধকে আমল্মরণ করি। বছ্মন্দন এই ক্লোকির থে 

ভাপাগবাদ করিয়াছেন 

সন্ধ্যার সময় রাই সখীগণ এক ঠাই 

বেশ করে অভিসার কাজে। 

মিত ও অসিত নিশা যোগ্য বেশ রচে বিশ! 

সাজে ধনি মনোহর নিজে ॥ 

বুন্দাদেবী উপদেশে চলিল মোহন বেশে 

যমুনার তীরে সখ সঙ্গে । 

কল্পবুক্দ কুঙণন স্থান অন্ত মনোরম 

পাইল ধান কূপ স্গ রঙ্গে ॥ 

গোঁবিন্দ প্রদোষ বেলে গোপক্থত। আসি মিলে 

গুণাকলা কৌতুক দেখিল । 

ন[নান কৌতুক দেখি কুঘঃ ইৈল মহা 
তা সধারে বন্ধ দান দিল ॥ 

১। “গোবিন্দ লীঙামুত' ২১১ ফ্লোক, ছাপার্রস্থ, পৃঃ ১৭৮ প্রকাশক নিধলেন্ত্ ঘোষ । 

২। পাঠাস্তব- 'গ্রদোন' সাং প্১ ১৯১১ পৃঃ ১৩৪খ। 



৯২ বৈঝুব সাহিত্য 'ও যছুনন্দন 

মাতা অতি যত করি সভা হইতে আনে হরি 

ঢগ্ধ ভুঞ্জাইয়। শোয়াইল | 
ক্ষণেক শুইয়া রল৮ট অন্তরে বাড়িল ভু 

অলক্ষেতে সেই কুগ্জে গেল ॥ 

গাধার দরশন আন্নে লবিল মন 

নান! ভাব ভারে দু গায়। 

মখী সঙ্গে পরিহাস রসময় স্রবিলাস্ 

স্মরে রাই আঁপন হিয়াঁয় ॥১ 

চার চরণ বিশিষ্ট শ্লোকটিৰ ভাবাননাদ ২* চরণে এইখানে বিস্তারলাভ 

করিয়াছে । ইহার মধ্যে ষোলটি চরণ যুলভাঁবের অগ্যায়ী, কিন্তু শেষের চারিচি 

চরণ "শাকের '্নিপ্রিক্ত পুচন| | স্বকীর কল্পনা ম'যোগ করিয়া যহুনন্দন এইখানে 

শ্বাতন্ত্র আনয়ন করিয়াছেন । এই সর্গের আর একটি পদেও যদ্বনন্দনের মৌলিৰ 

রচনার নিদর্শন দেখা যাঁয়। যথা 

দেখিয়া উজোর রাতি চিত্তে মন্থ মাতি 

সঙ্গে লঞ। সব স্ীগণে | 

কষ অন্রসার কাজে চলিলা সঙ্গেত বুর্জে 

রাধা শধামুখী বুন্পাবনে | 

স্থ দেখ দেখ রাই অভিসার। 

চানের কিরণে তন বিয়া! চলিল] যন 

যাতে কোই লখই না পার ॥ 

বয়স কিশোর ধনি তপ্প হেমবর্ণ জিনি 

স্থক্ষবান শোছে সিতরাজ। 

কথঠগ্রুম ভবে দাশ মন্থর গমন বনি 

যা হেরি গজেন্দ্ পায় লাজ ॥ 

১। গাবিস্্ লীলাহবত, সাত পঃ ২৯৬১ প5 ১৩৬, ছাপা গ্রন্থ পঃ ১৭, 

প্রকাশক-_নির্সলেন্দু ঘোষ। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন ৯৩ 

প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিম্ব অন্থপম 

ঝলকয়ে ধেন সৌদামিনী । 
যেখানে চরণ ধরে কত সরোরুত ভরে 

হাসিতে খলয়ে মণি জানি ॥ 

কন্কণ ঝন্কার কাজে মন্মথ পায় লাজে 

ধূলায়ে লোচন যনোহরে । 

যে যেখানে নয়নপরে নীলোৎপল বনভরে 

কটাক্ষে বরখে কামশরে 0১ 

পদটিতে অভিসারোচিত পরিবেশ, অলঙ্কার প্রয়োগ, ছন্দের হিলোল কাব্যরূসকে 
পরিপুষ্ট করিয়া তৃপিয়াছে। কিন্তু কবি যেখানে বলিয়াছেন--“কঙ্কণ বস্তুত কাজে 

মন্মথ পায় লাজে' এই উক্তিটি পরিষ্কার বুঝতে পারা যার নাঁ। কঙ্বণ ঝঞ্ধারের 
নিপুণতায় বর" মদনাঁচিত পরিবেশ বুদ্ধি পায়। ইহাতে মন্মথের পক্ষে লঙ্িহ না 

হইয়া উৎফুল্ল হইবার কথা৷! 

শ্রীরাধাকুঞ্ের লীলাখেলা মধ্যে রাসলীল1 একটি (বশেষ আননাজনক খেলা। 

শ্রকুধঃ বাঁধা এবং তাহার সখীগণ সহ লীল! করেন 

তবে কুষ্ণপ্রিয়াগণ সঙ্গেত করিয়া । 

রাঁসচক্র পুলিনেতে আইলা হৃঈ হএন ॥ 

মে চক্র উপরে রুষ রমণ লাগিয়া । 

আরোহণ কৈল! হরি প্রিয়াগণ লৈয়া২ ॥ 

ব্রয়োবিংশ সর্গে এই রাঁসম্থলেই শ্রারাধা ও সদীগণ মিলিয়। যে নৃত্যলীলা 

হইয়াছিল। তাঁহার একটি মনোরম চিত্র ঘছুদন্বন প্রকাশ করিয়াছেন 
সকল অঙ্গনাগণ গান নৃত্যব্রসে। 

আবিষ্ট হইল! নীবি কঞ্চুকাঁদি খসে ॥ 

তাহ দেখি কৃষ্ণ সেই নৃত্যমধ্যে জেএগ | 

নীবি বেণী কঞ্চুকাদি বান্ধে হুথ পাঞা ॥ 

১। গোবিন্দ লীলামৃতঃ সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৩৬খ, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১৮০ । 

২। গৌবিদ্দ্ল'লাস্ৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ ১৪৬ক, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ৯৯৩ 

প্রকাশক- নির্মলেন্দু ঘোষ। 



৯৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঘদুনজ্জন 

নানা শব বন্ধে গান পূজন করএ। 

সারিগম প ধনাদি স্বর আলাপত্র 1১ 

শবত্য করিতে করিতে অঙ্গনাগণের নীবিবন্ধ খসিয়৷ পড়িলে শুরু ভাহ। দেখিয়া 

নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিয়া অঙগনাগণের খ্থলত নীবি পুনরায় বীধিয়। দেন। এইরূপ 

নৃত্যে, সঙ্গীতে এবং পরিপূর্ণ জ্যোত্নালোকে রাঁসচক্র পুলিনে আনন্দ পরিবেশ 

গড়িয়া ওঠে। 

যদুনন্দন কৃষণন1স গোঙ্ামার গ্রন্থ অন্ধসারে গ্রন্থের প্রথম সর্গ হইতে ত্রয়োবিংশ 

সর্গ পধস্ত শিবুত বিষয়ের বর্ণনায় দক্ষ অন্রবাদকের পরিচয় দিয়াছেন । প্রসঙ্ক্ত 

উল্লেখযোগ্য, রষ্ণাস গোষ্ামী ব্যতীত আর ধাহারা পদ্মপুরাণেধ পাতাল খণ্ে 

৫২ অধ্যায়ে বণিত রাপারুষ্ের এই অষ্ট কালীয় নিত্যলীল| অবলম্বনে গ্রন্থ বচন 

করিয়াছেন তাহারা ত্রয়োবিংশ অর্গ পর্য্যস্ত রচন| কপিয়াছেন বলিয়। জানা যায় না। 

পল্ম পুরাণের এই লীলান্ত্র অবলম্বন করিয়া! সর্ব প্রথম কবি কণপুর গোশ্বামী 

কফ[হুক কৌমুদ। নামে যে গ্রন্থ পচনা করেন বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রন্থে 
ছয়টি প্রকাশ বা অধ্যায়ে এই অষ্ট কাপীন সমুদয় লীল। বিবৃত হইয়াছে | বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত 

শুঃফ্ঃভাবনামুত গ্রন্থে এই অষ্ট কালীয় পীলাকাহিনী ১৩২৬ শ্লোকে ২০ সর্গে 

বণিত হইয়াছে! চিরঞ্ীব সেনের পুত্র গোবিন্দ দাস কবিরাজ শ্রীরাধাকৃফেের এই 

অষ্টযামের লীলাকাহিনী অবলম্ধনে অনেক পদ রচন| করিয়াছেন । পর্যায়ক্রমে 

সাজাইয়া তুলিলে তাহা এই লীলাকাহিনীর একটি স্থ-সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয়। 
ছাঃ বিমানবিহ্ারী মজুমদার মহাশয় গেোবিন্বদাপ রাঁচত সেই সব পদের ৬ওটি পদ 

অষ্ট প্রহরের ৬৪ দণ্ড অনুযায়ী সাজাইয়৷ 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাহার 

যুগ' ২ গ্রন্থে বিধৃত করিয়াছেন । যছুনন্দনের অন্ুবাদে প্রথম মর্গে যেমন পক্ষীগণের 

কলপবে শ্রুরাধাকৃঞ্ণের নিদ্রাভঙ্গে অষ্টঘামের লীলাকাহিনীর আরম্ভ দেখ! যায়, 

গো।বন্দ ধ]সেপ পধ্যায়ঞ্রমে সজ্জিত পদের প্রথম পদেও পক্ষীগণের কলরবে 

শিএাধারুফ্ের নিপ্রাভঙ্গ হইতে দেখ! যায়__ 

১ গোবিন্দ লালামৃত সাঃ পঃ ২৯৬; পৃ ১৪৯ । 

২। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার কৃত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার বুম” পদ সংখা? 

৪৯-১১৩ পর্ধাস্ত ৬৪ পদ ধৃত হইমাছে। 



বৈঞুব সাহিত্য ও যদুনন্ষন ৪ 

নিশি অবশেষে জাগি সব সীপণ 

বৃন্দাদেবী মুধ চাই। 
রতি রস আলসে স্থতি রুল ঢুন্ধ 

তুরিতহি দেহি জাগাই ॥ 

ক ঝা ক নব 

শারীশ্ক পিক সকল পক্ষীগণ 

সু-্থরে দেহ জাগাই১ ॥ 

গোবিন্দলীলাম্ৃত বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রপাধারুফণের মধুপানের বে ্টান্ত পাওয়া যায় 
তাহার একটি উদাহরণ-__ 

গত শ্রমেহাশ্মিনসগণে সধীভি: 

পদ্দান্জ সম্বাহন ব'জনাছো: 

মাধ্বীক পূণ চষকং পুরস্তা- 

তুয়োঃ সমানীয় দধার বৃন্ধা২। 

_সখীরা পাদ সম্ধাহন ও চামর ব্যজন দ্বাপা গণসহ শ্রফ শ্রম বিদৃরিত্ত 
করিলে বুন্দাদেবী মধুপুর্ণ পান পাত্র আনি! শ্রীরাধাকষ্েের সন্তুখে উপস্থিস্ত 

করিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ রুত ক্রুষ্ণহিক কৌমুদীতে৪ দেখা যায় এপাধারুফের 

মধুপানের নিমিত্ত বৃন্দাদেবী সমস্ত আয়োজন প্রস্থ ত ক পিতেছেন-_ 

তল্মিন্নানামধু রমপুরা বুধধ্যবৈদুষা বেছোং 

কৃত! চীনাস্বর বিচরণাং চন্জ্রিক] বুন্স্বস্তান্। 
তন্তাং ন্যস্ত স্কটিক চষকন্তোমমন্তোক মূল'ষ 

কর্ত্ং বৃন্দারভত রভপাৎ পানসাপাশুকুল্যমও ॥ 

_বৃন্দা সেইখানে নান। প্রকার মহামাধুষ্য মণ্ডিত বৈদৃষ্যধচিত বেদীর উপর জ্যোংলা 
রাশির ম্যায় মনোজ্ঞ চীন বস্ত্র সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার উপর বহ্ুমূল্য 

স্কটিকময় পানপাত্র সকল রাখিয়া আনন্দের সঙ্গে পান লীলার যাবতীয় সামগ্রী 
প্রস্কত করিলেন । 

১। গোবন্দপাসের পদাবলী ও ৩ হার যুগ্ঃ পৃহ। 

২। গোবিন্দলীলাম্ৃত ১৪/৮* শ্লোক 

৩। কৃফাহিক কৌমুদী ৬।৩৮ 



9৩৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

গোবিন্দদামের পদেও পধ্যায়ক্রমে এই মধুপানের পদ উদ্ধত হইয়াছে-- 

কো কহ প্রেম তরঙ্গ । 

সহজই প্রেম মধুর মধুরাঁধিক 

তাহে পুন মপুপান রঙ্গ ॥ 

ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ 
ঘুঘুমে ব-বাধনা পারি ॥ 

শ্ীরাপ। ফের অপুর্ব প্রেমতরঙ্গের লঙ্গে মপূপান জনিত রঙ্গ মিশ্রিত হওয়ায় 

মন্ততায় তাহার! ঢুলিয়া পড়িতেছেন, নেশার দরুণ তাহাদের বাক্য জডাইয়! 
আপিতেছে |. 

এইরূপ মধুপানের চিত্র এবং মধূপানের ফলে বিশেষ মত্ততার চিত্র বিশ্বনাথ 

চক্তবন্তী প্রণীত শ্রীক্ুপ্চভাবনামুতিও দুষ্ট হয়__. 

পিব পিব পিবেস্যোষ্ঠ শ্তাধো দধার সলারঘং 
চষকমসংরু২ কুষ্েরাধ্চ্ছলদ ভ্রবলয়তশ্মিতং 

নহি নহি লহীত্যান্তান্েজং | হবোশ্চয়ন্িল্মস। 

তদপি স চলাপাঙ্গেরঙ্গী বলাৎ সমপায়র়ৎ২ | 

ইহার পর রসিক শ্রেঠ এফ নেই মণুশূর্ণ পানপাত্র লইয়। “ধর গর প্রিয় ! 

পান কর” এই বলিয়। শ্রাএাধার €ষ্টের ন'চে পানপাত্র ধরিলেন। জারাধা 

ক্রকুঞ্চত করিয়া অল্প অল্প হাসিতে হাগিতে বলিলেন, “না-না-না' এবং শিজ 

বদনম গুল ফিরাইয়া লইলেন ! কিন্তু সেই চপলাঙ্গ রঙ্গী শ্রীকুষ্ণ তাহাঁকে বলপুবক 

মধুপান করাইলেন। 

ইহা পরে দেখ! যায় এই মুগাপানের ফলে বিশেষ মত্তত। উপস্থিভ হইয়াছে । 

তাহাদের মনে হইতেছে যেন সুর্য পড়িতেছে, পৃথিবা ঘুরিতেছে, তরুগণ 

নাচিতেছে__ 

প-পততি স্থ-স্থধ্য ভূ-ভূ-ঘু ঘুণেতিদ্র-ছুমো 

ন-নট-তি অস্মান র-পক্ষ পাপ-প্রিয় ॥৩ 

 স্পসপসস্ সর চে িসিলিন 

১। গোবিশ্দদাসের পদাধল। ও তাহার যুগ, প:-১৪১ পদসংখ্যা ৭৮ 

২। শ্রাকৃঞ্চভাবনামৃতঃ ১৩২৬ শ্োক। 

৩ আধ ভাবন সত, ১৩/৭৮ শ্লেক। 



ঠৈঞব সাহিত্য ও যছুনন্দন ৯৭ 

যছুনন্দনের অস্থবাদেও এই মধুপানের চিত্র বিরল নয়। একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত 
হইল- 

মধুপাত্র পূর্ণ বৃম্দা করিয়া সাজনি 

এইকালে ধরে তেহে! দোহ1 আগে আনি১ ! 

অতঃপর সকল লীলার অবসানের কালে নৈশ লীলার মধাদিয়! গোবিন্দ লীলামুত 

গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। নিশাকালের আনন্দময় নৃত্ঠগীতের সমাপ্তি ঘটিলে সবীগণ ভোজন 

পর্বের পরে শ্রীরাধা রুফ্ের শয়ন লীলার স্থচনা করেন-_ 

পধ্যা্ক পাশ্বস্থিত খট্টিকা যুগে 

স্বথং নিবিষ্টে লন্দিতা বিশাখিকে । 

কুধ্াস্য তাঘুল চব্বি ভাননে 

তাম্বুলমাস্বাদয়তাৎ নিজেম্বরো৯ ॥ 

_-তখন পর্য্যাঙ্কের পাশ্বস্থিত ছুইখানি ক্ষুদ্র খট্রায় ললিতা ও বিশাখা উপবেশন 

করিয়া নিজেশ্বর শ্রাঁধ! কৃষ্ণকে তাখুল স্বো করাইতে লাগিলেন এবং শ্ররাণারষও 

চব্বিত তাঘুল ললিত্ব। বিশাখার মুখে দিয়া ছুইজনকে আশ্বাদন করাঁইতে লাগিলেন। 
যছুনন্দনে এই অংশের অনুবাদও পরিত্যক্ত হয় নাই। যছুনন্দন বলিলেন-- 

তার ছুই পাশে রত্ব খটা ছুই হয়। 

ললিতা বিশাখা আসি তাহাতে বৈসয় ॥ 

রুষ্ণ নিজ মুখ পদ্মতাঁঘুল চবিবত। 

রাধিক1 বদনে দেন শ্রামুখমিলিত ॥ 

ললিতা! বিশাখ দুহু তাস্থুল পৃরিত! । 
দুছ মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিত] ॥৩ 

ইহার পর সবীগণ শরত্রাধ। বুকে শয়ন লীলার অবকাশ দান করিয়৷ ল্লাস 
মান্দর হইতে প্রস্থান করেন__ 

১। গোবিন্দ লীলামৃতঃ সাঃ প১ ২৯৬, পৃঃ ৯৪ 

২ এ ২৩।৮৮ শ্লোক। 

৩। এ ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২০৪) প্রকাশ ক নিমলেন্দু ঘোষ। 
--00 212 



৯৮ বৈষ্ব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

ক্ষণং তে পরিচর্ষ্যেথং নির্গতাঃ কেলিমন্দিরাৎ 

সধ্যস্তাঃ সুযুপুঃ স্থে স্ব কল্পবৃক্ষ লতালয়ে ।১ 

_এইরূপে সবীগণ ক্ষণকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্্যাপূর্বক বিলাস মন্দির হুইতে 

বহির্গত হইয়া স্বীয় শ্বীয় কল্পতরুর লতাকুঞ্জে গিয়া! শয়ন করিলেন । 

এই শ্নোকের অনুবাদ-ও যছুনন্দনে পরিত্যক্ত হয় নাই। যছুনন্দন আশ্গত্য 

অনুসারে বলিয়াছেন-- 

তবে তাহা হৈতে তার] বাহিরে আইলা 

নিজ নিজ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিল! ॥ 

কল্পবুক্ষ লতাকুঞ্জে আর যতজন । 

সবেই যাইয়া তাঁহ। করেন শয়ন ॥২ 

এইভাবে যুব বন্দকে অনঙ্গবিলাস রসের পরম আলয়ে শয়ন করাইয়া সবীগণের 

স্ব স্থ বুগ্ডে প্রত্যাবর্তনের দ্বারা যছুনন্দন মূলাযায়ীভাবে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। 

১ গোবিন লীলাম্ৃত--২৩।৯* শ্লোক । 

হ। এ স্্ছাপাখ্রস্থ পৃহ ২৯৪ 



বিদপ্ধমাধব নাটক 

যছুনন্দন দানের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীলনপ গোত্বামীপাদ প্রণীত 
সংস্কৃতি বিদদ্ধমাধব নাটকের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যছুনন্দন বাংল। পয়ার 

ছন্দে এই মূল নাটকের সাতটি অস্কেরই ধারাবাহিক অন্গবাদ করিয়াছেন । মূল 

নাটকে শ্রীরাধাকষ্চের বিবিধ লীলা কাহিনীতে যে রসধাঁর। প্রবাহিত হইয়াছে এবং 

যে নাটকীয় পরিবেশ কৃষ্টি হইয়াছে যহুনন্দন 'অন্বাঁদে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন । 
কাব্যের অনুবাদ করা অপেক্ষা নাটকের অন্বাঁদ করা কঠিন কাজ । কেননা, 

কাব্যের অন্ুবাদকালে বাঁধাধর1 রীতি অনুসারে অগ্রনর হওয়া ষায়। কিন্তু নাটকে 

যে সব নাটকীয় কলার মাধ্যমে অর্থাৎ সংলাপ, সংঘাত, গতি, চমৎকারিত্ব প্রভৃতির 
মাধ্যমে বিষয় বণিত হয় অনুবাদে সেই সব কলার সুষ্ঠ প্রয়োগ করিতে অন্ুবাদকের 

বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন । যছুনন্দন এই অনুবাদ কার্ষে নাটকীয় পরিবেশ 

অব্যাছুত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। অন্বাদদকালে ফছুনন্দন এই গ্রন্থে যে ৬৪টি 

পদদরত্ব রচন] করিয়াছেন তাহাঁও পদাবলীর রচনার উত্কষ্ট নিদর্শন । এই অন্বাদ 

গ্রন্থের অপর নাম যে রাধাকষ্ণ-লীলারমকদশ্ব তাহ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

সাত অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের প্রতি অঙ্কের শেষেই কবি “রাধাকুষ্ণ লীলারল কদন্ব 

আখ্যান? উক্তি কণিয়। তাহ বুঝাইয়া দিয়াছেন । 

বিদগ্ধমাধবের অন্ুবাদকরূপে যছুনন্দন দাসের নাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কেননা, ধারাবাহিকভাবে সমগ্র গ্রন্থের স্থ্টু অন্গবাদ যছুনন্দন ভিন্ন আর কেহ 

করিয়াছেন বলির জানা যায় না। কবিরাজ কষ্দাস গোস্বামী তাহার অমর 

চৈতন্য চরিতাম্ৃত গ্রন্থে বিদঞ্ধমাধব নাটক হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়। 

ইহার অন্বাদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র নাটকের অনুবাদ তিনি করেন 

নাই। এই নাটকের একটি টাক! গ্রন্থের সন্ধান পাওয় যায়। সেই টাক নাম 

“বিদগ্ধমাধব বিবৃতি” টীকার রচয়িতারূপে বহরমপুর ও রন্থুমতী সংস্করণে শ্রাবিশ্বনাথ 

চক্রবর্তীর নাম আরোপিত হইয়াছে ।৯ এই বিংশ শতাব্দীতে অবলাবাঁলা বন্থ 

নামে একজন লেখিক1 ১৩৬২ বঙ্গাব্দ বিদপ্ধমাধব নাটকের বাংলাভাষায় পছ্যান্বাদ 

করিয়াছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের বিষয়ে মহাপগ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস 

১। বিদগ্ধমাধব নাটক, অবলাধাল। বহু অনুদিত্ত গ্রন্থের অবতরণিকা অংশে পৃঃ 1” 



১০৯ বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন--“আলোচ্য গ্রন্থথানির অনুবাদিকা- শ্রীগ্ুরু কপার বলে 

শ্শ্রবূপ গোস্বামিপাদের স্বগস্তীর নাটকের পদ্যান্তবাদে সাহস করিয়াছেন একথ 

বলাই অততযুক্তি মাত্র। তাহার রচনায় পাত্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই, কেবল 

শ্রগ্রস্থকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবারই আকুলতীঁ, স্ল্নবিশেষে গগ্ভবৎ লরল ভাষায় 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শ্লিষ্ট বাক্য কদস্বের অর্থান্তর বিন্যাসে এবং টীকাকারেরও 

আশয় নিষ্ধাসনে এই বিদুষী যে কৃতিত্ব দেখা ইয়াছেন তাঁছ প্রশংসনীয় 1৮১ 

বিদগ্ধমাধবের এই অন্গবাদিকা অগ্টবাদ রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে যাইয়! 

উল্লেখ করেন-_- 

গাথিলেন শ্রীৰপ যেই প্রেম হার 

শাগ্থর কুপাষ পাইন্ত পঞ্ধান তাহার ॥ 

গঙ্গাতীর হতে তাহ। মঘতনে ্মান। 

ভাষাছন্দে গা থয়া্ছি এই মালাখা,ন ॥২ 

অন্গবাদক যছুমন্দন ৭ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকেপ বিধ্ধি বৈচিত্র্য ও রস প্রবাহ 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া ধারোদাত্ত ও ললিতগুণ সম্পন্ন নায়ক শা এবং নাফিকা ঘহাভাবময়ী 

শ্রীরাধার অমর প্রেমের চিত্র উদঘ।টন করিয়াছেন। শ্ররুষ্ণের প্রতি প্ররাধার 
অশ্গরাগ সচনা, রাধানাম শরবণে শ্রারুষ্ের অপৃব ভাব বিকার, শ্রীকৃষ্ণ গুদাসীন্ত ভান 
করিলে শ্রারাধার মুচ্ছ? প্রাপ্তি, পূরবরাগ, সম্ভোগ, অভিসার ইত্যাদি রসপুষ্টির সকল 
অঙ্গই যছুনন্দন দক্ষতার সঙ্গে পরিবেষণ করিয়াছেন । সংস্কৃত কাব্য নাটকের 
একটি অপরিহার্য অঙ্গ__“মঙ্গলাচরণ'। মূল নাটকে মঙ্গলাঁচরণ হইতে ফলসিদি 
পবস্ত যে সকল প্রণালী ও প্রক্রিয়া সুন্দরভাব পরিবেষিজ হইয়াছে, অনুবাদের 

ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রক্রিয়া যথাযথ পালিত হইয়াছে । মূল নাটকের প্রারভ্তে বিশ 
নাশের জন্য মঙ্গলাচরণ বা নান্দী বচনে বল। হইয়াঁছে-- 

স্ধানাং চান্জ্রীণামপি মধূরিযোম্মাদান্ণী 

দ্ধানা রাঁপাদি-প্রণয়ঘন সারৈঃ ক্ররতিতীন্। 

সমস্তাৎ সম্তাপোদগম বিষম সংসারসরণি-- 

প্রণিতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিথরিণী ॥৩ 

১। বদদ্ধীমীধব১ অবলাবালা বসু অনুদিত গ্রন্থের অবতরপিকা অংশের পৃঃ ৪০ 

১ এ রঃ উৎসর্গপাত্র 

ত। এ ১ম অঙ্ক ১ম য়োক। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুমন্দন ১০১ 

_শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুরী চন্দ্রের সথধার মাধুরীর গর্বকেও খর্ব করিয়াছে । মধুর 

শিখরিণী পানীয় যেমন কপুররযোগে আরও স্ুরভিযুক্ত হইয়! উঠে, মধুর কৃষ্ণলীলা 
তেমনই রাঁধা ও ব্রজদেবীগণের প্রেমে আরও মধুময় হইয়াছে । পথিকের পথশ্রম- 

জনিত তৃষ্ণাকে যেমন 'শিখরিণী পানীয় নিবারণ করে, তেমনই কষ্ণলীল! সংসারের 

বিষমতাপে তাপিভ জনের তাপ হরণ করেন। যছুনন্দনের অনুবাদে এই নান্দী 

অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। যছুনন্দন মূলের অন্করূপভাবে বলিয়াছেন-_ 

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী চন্্রহ্ধা উন্মাদিনী 

তাহাকে দমন করে যেবা। 

রাধাদি প্রণয় যাতে ঘন সাঁর স্ুরভিতে 

?স মাধুরী অস্ত করে কেবা ॥ 

বিষম সংসার পথে তাপোদগম সদ] তাে 

তিষ্টাএ পীড়িত জগজনে । 

তাতে চেষ্টা হয় যত এই কৃষ্ণ লীলামুত 

শিখরিণী করুউ হরণে১ ॥ 

যদ্বনন্দনের এই অংশের অন্গবাদে কোঁন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। 
এইথানে যছুনন্দন একান্ত আচগত্য রক্ষা! করিয়াই আক্ষরিক অন্বাদ করিয়াছেন 

বল] চলে। তবে গোম্বামীপাদ্দ রচিত ৪ চরণে %চিত শ্লোকের ভাব ৮ চরণের 

মবো স্থন্দর ভাঁবেই ব্যক্ত হইয়াছে । অনুবাদে মূল ভাবের কোন কথাই অঠুক্ত 
থাকে নাই। 

আনন্দ বিধায়ক নান্দী ব! মঙ্গলাঁচরণের পর যে অংশে গৌরাঙ্গ বন্দনা, সেই 
বন্দন! রচনায়ও যদুনন্দন প্রায় আক্ষরিক ভাব প্রয়োগ করিয়াছেন । মুল গ্লোকে 

বলা হইয়াছে__ 

অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াতবীর্ণ কলৌ 
সমপফ্নিতুমূরতোজ্জল রপাৎ স্বতক্তি প্রিয়ম্। 

হরিপুরট স্থন্দর্যুতিকদগ্ধ সন্দীপিতঃ 

সদা হৃদয় কন্দরে ক্ফুরতু বঃ শচীনন্দন:২ ॥ 
সক 

১। বিদগ্ধমাধব* সাহিত্য পরিষদ ১২১২, পৃঃ ১, ছাপাগ্রস্থ, প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল, পৃঃ ১, 

১৩২৭ সালে প্রকাশিত। 

২ | বিদদ্ধমাধবঃ ১ম অঙ্ক ২র শ্লোক। 
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*স্যে প্রেম সম্পদ দীর্ঘকাল অনপিত অবস্থায় আছে, সেই উজ্জল মধুর প্রেম-রসপূর্ণ 
নিজন্ব প্রেমসম্পদ জগতে বিতরণ করিবার জন্ব ধিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার 

অঙ্গকাস্তি ব্বর্ণপুঞ্জের মত উজ্জল, সেই চীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে 

বিরাজ করুন। 

যদুনন্দনের অনবাদ-_- 

হেমব্ণ ধরি হরি জগতে করুণা করি 

অবতীর্ণ হেল! কলিকালে। 

উন্নত উজ্জল রস এই প্রেম ভক্তিরস 

সে ভক্তি বিলায় কুতৃছলে ॥ 

বন্ুকাঁল অনপিত যেই নিজ তক্তি গীত 
প্রকাঁশিল। করুণ] করিয়া । 

শচীস্থত গোৌরচন্জর সকল আনন্দ সানু 

সদা শ্ফৃতি হউ মোর হিয়া ॥১ 

এইখানেও যছুনন্দনের অনুবাদ একাস্তই আনুগত্যের অনুসরণে, গঠিত। তবে 

মূলের “চিরাৎ্, শবাটির স্থলে “বনহুকাল' শব্ধ প্রয়োগ করায় শাব্ধিকরপের পরিবওন 

লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু ইহাতে মূলভাবের কোন পবন ঘটে নাই । 

প্রথম অঙ্কে নান্দীঅস্তে সুপ্ধার নটবিশেষের সহিত যে কথোপকথন দ্বার! 

প্রস্তাবনা! অংশ উপস্থাপিত করেন, যদুনন্দনের অনুবাদে সেই অংশও পরিত্যক্ত 

হয় নাই । সেই অন্গবাদের কয়েকটি ছত্র-_ 

নান্দী অস্তে সুওধার কহয়ে বিস্তার । 

কি কহিব শুন এবে যে কহিয়ে আর ॥ 

অন্য আমি স্বপ্নাস্তরে পাইয়া আদেশ। 

ভগবান শঙ্কর ভক্ত অবতার নির্দেশ২ ॥ 

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম শ্লেঃকেই মূল গ্রন্থে নান্দীমুখীর রঙগস্থলে প্রবেশ এবং 

১। বিদগ্ধমাধব, সাঞ্ছিতা পরিষদ ১২১২, পৃঃ ১, ছাপগ্রস্থ পৃঃ ৩ প্রকাশক শরচ্চন্্র শীল। 

প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল । 

২1 বিদর্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭ পৃ ৯, ছাপ? গ্রন্থ পৃঃ ৪ প্রকাশক--এ 
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কথোপকথন । কিন্তু যদুনন্দন এইখানে মূলের অনসরণ না করিয়। প্রথমে 

স্বতন্ত্রতাবে একটি গৌরাঙ্গ বন্দনার ব! প্রার্থনার পদ রচন। করিয়াছেন । যথা-_- 

গাও গাও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাগুণ । 

যার গুণ শুনি কানে স্থাবর জঙ্গম ॥ ঞ্॥ 

গৌবাক্গচান্দের গুণে পাষাণ মিলায়। 
মু্জরে গশুকন! কাঁষ্ঠ রসে ভরে কায়। 

হেম অবতার নাহি পুন হবে আর। 

পুন কি হইবে প্রেম রসের পাথার ॥ 

করুণ নয়নে প্রভূ যেদিকে নেহালে। 

ঝরে আধি ভরে তনু পুলকের জলে ॥ 

দয়া! কর পছ এ দীন পামরে। 

এ যহুনন্দন তুয়। রূপা সাধ করে ৯ ॥ 

মূল নাটকের সঙ্গে যছুনন্দনের অনুবাদে এইখানে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 

মূলে প্রথম অস্কেই কেবল প্রার্থনার পদ আছে। কিন্তু যছুনন্দনের অনুবাদে দেখ! 
যায় গ্রত্যেক অস্কেই একটি করিয়! প্রার্থনার পদ আছে । অন্ুবাঁদে এই মৌলিক 
রচনার ফলে একটি নৃত্ন পৌন্দরধ্য সষ্টি হইয়াছে । অথচ মৌলিক সৌন্দফ্যের 
আগমনে মূলের ভার রস কোথাও ক্ষগর হয় নাই। 

যছুনন্দনের অন্থুবাদে মৌলিক সংযোজন অনেকস্থলেই লক্ষ্য কর] যাঁয়। মুল 

নাটকে শ্রীরাধার পূর্বরাঁগের একটি অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে যদুনন্দন এই পূর্বরাগজনিত 

যে বর্ণনা দিয়াছেন সেখানে আমরা যছুনন্দনের রচনা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। 

গুথম অঙ্কের মূল শ্লোকে বল। হইয়াছে__ 

নাদ কদন্ববিটপাস্তরতোবিসর্পণ, 

কো! নাম কর্ণপট বীমবিশন্ন জানে । 

হা হা কুলীন গৃহিণীগণগর্হণীয়াঁং 

যে নাগ্য কামপি দশাং সখি লম্তিতাশ্মি ॥২ 

১। বিদগ্ধমাঁধবঃ কঃ বিঃ ৩৭১৯৭ পৃঃ ১৩খ ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২৮ প্রকাশক শরচ্চন্্ গীল। 

প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল। 

২। বিদ্ঞ্ধ মাধব, ১/৬৯ শ্লোক । 
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-_সথি, কদস্ববিটপের অস্তর হইতে কি যে এক আঁশ্চর্য নাদ বাহির হইয়া আমার 
কণদেশে প্রবেশ করিল জানিতে পারি নাই। হ] কষ্ট! সেই নাদ আজ আমাকে 
কুলীনগুহিণী নিন্দনীয় এক অবস্থ। অথচ অনির্চনীয় দশা ঘটাইল। 

মূলের এই ভাব অবলম্বন করিয়! যছুনন্দন শ্রীরাধার পূর্বান্গরাগের যে মনোরম 
[চত্বর আকিয়াছেন তাহা মূল শোক হইতেও অধিকতর বিস্তৃত ও সৌন্দর্ধপূর্ণ। যথা-_ 

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচন্বিতে 

আনিয়া পশিল মোর কানে। 

অমৃত নিছিম্বা পেলি সুমাধুর্ধ ও পদাবলী 
কি জানি কেমন করে মনে ॥ 

সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোভে। 

হ1 হ1 কুল রমণীর গ্রহণ করিতে বীর 

যাতে কোন দশা হৈল মোহে ॥ 

শুনিয়। ললিতা কহে অন্য কোন শব্ধ নহে 

মোহন মুরলী ধ্বনি এই । 

সে শব্ধ শুনিয়া কেনে ছেলে তুমি বিমোহনে 

রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেচ ॥ 

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজাক্ক যেন 

বিষামুতে মিশাল করিএগ | 

জল নহে হিমে জন কাপাইছে সব তন 

গ্ররতি তচ্গ শীতল করিয়া ॥ 

অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে 

ছেদন না করে হিয়া মোর । 

তাঁপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি 

বিচাঁরিতে ন! পাইয়। ওর ॥ 

এতেক কহিয় ধনি উদ্বেগ বাড়িল জানি 

নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে । 

কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা কহিলে দেখি 

মুরলীর হেন নহে রীতে ॥ 
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কোন স্ুনাগর এই মোহ মাত্র পড়ে যেই 

হরিতে তোমার ধৈর্যমত। 

দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগিল চিত 

দাস যছুনন্দনের মত১ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে শ্রীরাধার হৃদয়ে পুধরাঁগের উদয় জনিত যে বিবশদশার কথা 
যছুনন্দন অন্বাদ করিতে যাইয়া বংশী ধ্বনি যে কিরূপ তাহ! বিস্তার করিয়। 
বলিলেন-_-অমৃত নিছিয়া পেল” কিন্তু মূল শ্লোকে এই ধ্বনিকে প্রত্যক্ষভাবে 
অমৃতের সঙ্গে উল্লেখ কর] হয় নাঁই। “স্থমাধুধ্য পদাবলী" উত্তিও যছুনন্দনের 
মৌলিক সংযোজনা। কিন্তু ষষ্ট ও সপ্থম চরণে মূলে যেখানে গ্রীরাধা নিজেকে 
কুলীন গৃহিণীগণের নিন্দনীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া খেদযুক্ত অথচ-_-একটি 
অনির্বচশীয় দশাঁর কথ| বলিয়াছেন, দেই উক্তি যছুনন্দনের অনুবাদে তেমন স্পষ্ট 

হয় নাই। এইখানে অহ্বাদে ত্রটি লক্ষ্য করা যায়। তবে, পদের পরবর্তী 

অংশগুণি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার সার্থক শষ্টি। শ্রারাধার প্রেমানুভূতির 
তীব্রত| বুঝাইতে শ্ররুষের বংশী ধ্বনি প্রেমিকা শ্রীরাধার হৃদয়ে একসঙ্গে আনন্দ ও 

ছুঃখের সংমিশ্রণে যে অপুব অনুভূতির স্ট্টি করিয়াছে তাহার প্রকাশ “বিষাঁমুতে 

মিশাল' উক্তিতে। শ্রকষ্ণের ধংশীধ্বনির আরও বিশদ ব্যাখ্য। যদুনন্দন করিয়ীছেন। 

যদুনন্বনের উক্তিতে জান] যায় শ্ররুষ্ণের বংশীধ্বনি এমন শক্তি ধরে যে তাহা শুধু 
শ্রীরাধার মনের উপর ক্রিয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই প্রীপাধার দেহও শীতলতা ও 

উষ্ণতায় পুড়াইয়া মারিতেছে। জল নাই তবু শীতলতা আছে-_-“জল নাই হিথে 

জঙ্গু» অস্প না হইয়াঁও অস্ত্রের ন্যায় “মনে ফুটে" এবং 'কাটারিতে যেন কাটে” বলিয়া 

শ্রীরাধার মনে হয়। এই সব উক্তিতে যেমন যছুনন্দনের ব্যাখ্যাধমী মৌলিক রচনার 

নিদর্শন পাওয়া বায়, সেইরূপ 'জঙ্গু” “যেন? প্রভৃতি সংশয় বাঁচক শব্দের প্রয়োগে 
উৎপ্রেক্ষা বা ভ্রান্তিমান অলম্কারের স্থষ্টি হওয়ায় রচনায় কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির 

পরিচয় পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় অক্কে মূল গ্রস্থের একটি গ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে__ 
বিক্রীড়ন্ত পটার পর্রবততটীনংসগিণো মারুতাঃ 

খেলস্ত কলয়স্ত কোমলতরং পুংস্কোকিলাঃ কাঁকলীং। 

১। বিদক্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১২ক, ছাপা গ্রঞ্থ পৃঃ ২৪, প্রকাশক শরৎচন্ শল। 
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ংরস্তেন শিলীমুখা ধ্বনিভৃত্যে বিধাস্ত মন্সানসং 

হান্তস্তা সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ববস্তি সহাঁয়কম্* ॥ 

--হে সখি, এখন মলয়াচল তট সংসর্গী বাষু বিশেষভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক, 

কোকিলকল খেলায় মত্ত হইয়া পঞ্চমন্থরে গাঁন করিতে থাঁকুক, আর গ্রন্গুন্ গুঞনে 
অলিকুল আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করিতে থাকুক-_ব্যথ। পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা 

আমার বিশেষ সাহায্য করিলে তাহার ফলে আমি চেতন! হারাইতে পাঁরিলে 

আমার সকল ছৃঃখেরই অবসান হইবে | 

এই শ্লোকের অন্তবাদ যছুনন্দন মুলান্যায়ীভাবে সম্পাদন করিলেও শ্রীরাধার 
'অন্নরাগময় চিত্তের বর্ণনায় স্বকীয় রচনাকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন । যথা__ 

মলয় পর্ব-বাঁসী শুনহ অনিল রাশি 

মন্দ মন্দ করহ গমনে। 

পুরুষ কোকিলবর স্মাঁধুরী গান কর 

আনন্দে খেলহ এইখানে ॥ 

শুনতে বিরঠি বধূগণ । 

সবে আসি এক ঠাই প্রকাঁশ করহ তাই 

দুঃখের সহায় কর ॥ 

শুনহ ভ্রমরগণ গান কর অনুক্ষণ 

বঙ্কার করিয়। অতিশয় । 

(বদ্ধ কর মোর মন হরে খাতে সচেতন 

চেতনে পাইয়। হু:খচয় ॥ 

বিশাখা ললিতা দোহে শুনিয়া রাঁইরে কহে 

ঘোর চিন্তা কেনে কর তুমি । 

কেনে দুঃখী কর মন যাতে তুয়! চেষ্টাগণ 
সে তত্ব জানিল সব আমি । 

১।! বিদগ্ধমাধব ১১৫ শ্রে'ক 
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তুয়। যে হৃদয় হয় অত্যন্ত ছুর্লভময় 

স্বলত জনেই সেই জানে। 

এই যে বচনগণে প্রতীত করহ মনে 

কহে দাস এ ষছুনন্দনে* ॥ 

যছুনন্দনের অন্বাদ্দে এই প্লোকের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই, উপরস্ 

কয়েকটি মৌলিক উক্তির সংযোজন দেখা যায়। মূল গ্লোকে ব্রজের বিরহী 
বধৃগণের কোন উল্লেখ নাই | কিন্তু যদুনন্দন ব্রজবাসী শ্রীরাধাকে দিয়! ব্াইলেন__- 

শুন বিরহী বধূগণ” “ছুঃখের সহায় কর? । এই উক্তিগুলি যছুনন্দনের শ্বকীয় 

চিন্তা প্রহ্ত। 

চতুর্থ অগ্কের নাটকের রস পুষ্টির নিমিত্ত চদ্্রীবলীর সঙ্গে মিলন ইত্যাদি 

বিপক্ষ ভেদ বর্ণনার পর মুখরার রাধাকুষ্ণ সমীপে আগমন ও তংকর্তুক 

শ্রীকুষ্ণকে রসোল্লাসে বাধা প্রদানের যে বর্ণনা আছে__ 

নবীনাগ্রে নপত্রী চুল নহি ধশ্মাত্তব ভয়ং 

ন মে দৃষ্টি মধ্যে দিনমপি জড়ত্যাঃ পট্ুরিয়ৎ। 

অলিন্দাত্বং নন্দাঁতমজ ন যদিরে যাসি তরস। 

ত্দাহং নির্দোষা পথি কিয়তি হংহে] মধুপুরী ২ ॥ 

--মরে চঞ্চল! অগ্রে নপত্রী অতি নবীনা, তোর ধর্্মতয় নাই, এবং আমিও 

জরতী, দ্বিতীয় প্রহর বেলাতেও আমার দৃষ্টি হয় না, তৃই যদি আমার প্রাঙ্গণ 
হইতে না যাইতেছিস তবে আমার কোন দোষ নাই। মধুপুরী অতি অদূরে, 
মহারাজ কংসের নিকট ছৈতে অশ্বারোহী আনয়ন করিদ্কা তোর সমুচিত শান্তি 

প্রদান করিব। 

এই গ্লোকটির অন্তবাদে যহুনন্দনের কোন মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় 
পাওয়া যায় না। ইহা একাস্তই আক্ষরিক অন্বাদ। যথা 

নবীন! নাতিনী আগে আছয়ে আমার । 

সকল মাধুরী ধার] বহয়ে যাহার ॥ 

১। বিদস্বমাধব* কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৬ক, ছাপাগ্রস্থ পৃঃ ৩৩, প্রকাশক শরচচন্দ্র শীল ! 

| এ ৪)৬৬ শ্লোক । 
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দ্বিনমধ্যে দেখেতে না পাই ছুনয়নে। 

অতিশয় জর। আমি না শুনি শ্রবণে ॥ 

শুন ওহে নন্দপুত্র এ আঙ্গিনা হৈতে। 

গমন করহ তুমি কহিল ত্বরিভে ॥ 
যদ বানা যাও তুমি এই স্থান ছাঁড়ি। 

তবে দোষ নাহি কিছু কহিল ফুকারি ॥ 

মপৃপুরী যাব আমি কংস বরাবরে । 

যাইয়া সকল তাঁরে করিব গোচরে১ ॥ 

“নবীনাগ্রে নপত্রী' মূলের এই উল্ভির অগ্ঠবাদ 'নবীনা নাতিনী আগে" পুরাপুরী 

তাঁবেই আক্ষরিক । আবার যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে 'তদাহং নির্দোষ।” যছু নন্দন 

এইখানেও মূলের যথাযথ ভাবে বলিলেন_-“তবে মোর দোষ নাই' তবে যেখানে 

মূল গ্লোকে বলা হইয়াছেন মে দুষ্টিমধে) দিনমপি জরত্যাঃ যছুনন্দনের অঙ্গবাগে 

সেইন্থলে উল্লিখিত হইয়াছে-দিন মধ্যে দেখিতে না পাই ছুনয়ন' ব্রত" 

শব্দটি অনন্ত রহিয়াছে। পরবতী চরণে জরতা৷ হেতু শ্রবণ শক্তির খর্বতার কথ 
উল্লেগ কর! হইয়াহে--'অতিশয় জরা আম না শুনি শ্রবণে | কিন্তু শ্রবণে 

না শুনিতে পাওয়ার কথা মূলে নাই! এই উক্ত যহুনন্দনের স্বকীয় কল্পনার 

প্রকাশ । 

পঞ্চম অগ্গের শ্রীরাধা অভিমগা হচ্চে ।ন্গৃহিত হইবেন আশঙ্কায় আকুষঃ যেখানে 

বলিয়াছেন-- 
বাক্তি' গতে মম রহল্ত বিনোদন বৃত্ছে 

রুট লঘিষ্ হৃদয়স্তর সাহভিম্তা 

রাঁধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগৃহতে বা 

হ1 হস্ত লম্তয়তি বা যছুরাজধানীং২ | 

- যদি আমার রহম্ত বিনোদ বুত্তাস্ত লোকে জানে বা প্রকাশ পায় তাহা হইলে 

হয়ত লঘু হ্ৃদয় অভিমঙ্গ্য বিলম্ব না করিয়া শ্ীরাধাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া 

রাখিবেন, অথবা নির্জনে লুকাইয়! রাখিবেন, কিম্বা রাজধানী মথুরাঁতেও লইয়া 

যাইতে পারেন। হায় ইহার উপায় কি! 

১। বিদপ্ধমাধবঃ কঃ বু ৩৭১৭১ পৃত ৫ ধ। 

২) এ ৫ম অন্ধ, ৩" 'শ্লাক। 
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এই ক্লোকের অন্ুবাঁদও একাস্ত মূলাগুষায়ী । যথা-_ 

আমার বিনোদ বুতি যত। 

রহস্ত কৌতুক লীলা কত ॥ 
বিদিত হইলে সেইক্ষণে। 
অভিমন্্য ক্রোধ করি মনে ॥ 

রাই গুহ রুদ্ধ করি পাছে। 

সঙ্গোপনে সদা রাখে কাছে ॥ 

কিম্ব। রাজধানী মধুপুরে । 

হায় লৈয়া যায় পাছে দুরে 
এ যছুনন্দন দান কয়। 

না ভাঁবিহ মঙ্গল আছয়১ ॥ 

অপরের ক্রুরতা আশঙ্কায় শ্রীরুষ্ণের মনে শঙ্কারূপ ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশে মূল 
শ্লোকে যে বসহষ্টি হইয়াছে, যছুনন্দনের অন্বাদেও তাহ! যথাযথভাবে পালিত 

হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গির ভাষা একান্তই গগ্যময়। শেষের ছুই চপ্ণ 

যূলাতিরিক্ত। এইথানে যছুনন্দন নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকষ্ণকে আশ্বাস 
দিয়া বলিলেন__-ভাবন| করিবেনা, পরিণামে মঙ্গলই হইবে। 

ষষ্ঠ অঙস্কের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখ! যায় শ্রকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ধেনগণ 

অতিশয় বিমোহিত হইয়াছে ফলে তাহাদের শুন হইতে দুগ্ধ পর্যযস্ত ক্ষরিত 

হইতেছে-_ 
(পবস্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলুকৈঃ 

পয়পূর। দুরাদ্দিশি তথা শুশ্রবুরমী | 

অকালে পুপ্যতিন্তরু ভিরভিতঃ শোভিতমিদং 

যথা বুন্দারণ্যং দধিময় নদ' মাতিকমভূৎ২ । 

_ছুপ্ধবভভী গাতীগণ কণচুলুকের দ্বারা এই বংশীরব পান করায় তাহাদিগের 

চতুর্দিকে এমন করিয়া ছুগ্ধ শ্রাব হইয়াছে যে তাহাতে অকালে পুম্পিত তকু- 

গণের অভিমুখে এ ছুপ্ধ প্রবাহিত হইয়! বৃন্দাবন দধিময় হইয়া! নদীমাতৃক 

ভূখগ্তরূপে পরিণত হইয়াছে । 

১। বিদদ্ধমাধন। কঃ ধিঃ ৩৭১৭১ পৃঃ ৬৫ক। 

২ | এ ৬/১৬ শ্লোক। 
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ব্রজের ধেমুগশের উপর শ্রীরুষ্ণের বংশীধ্বনির এই প্রভাবের কথ! যদুনন্মনও 

বলিয়াছেন । যথা__- 

ধেনুগণ বংশীধবনী করণে পান করি । 

ঢগ্ধ সব শ্রবি যায় দশদিক ভরি ॥ 

অকালে সকল তরু পুম্পিত হইল। 

মধুরজ পড়ে সেই ছুগ্ধের উপর ॥ 
দধিময়ী নদী হইল দেখ বুন্দীবনে। 
যমুনার শোতে সব চলয়ে উজানে১ ॥ 

বংশীরবে বিমোহিত গাভীগণের স্বতঃপ্রবাহিত ছৃগ্ধধারার কথা এবং অকালে 

তরুশাখে পুপ্পোগ্দম এবং পুষ্পিত তরুর পুষ্প-পরাগ সকল ঝরিয়৷ ছু্ধে পড়ায় 

দুগ্ধ দধিময় হইয়! বুন্বাবনের ভূমিকে যে নদীমাতৃক স্থানে পরিণত করিয়াছে 

যছুনন্দন ইহ। সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। এই অগ্পবাদেও কবির রচন। সৌন্দরধ্য লক্ষ্য 

করা যায় না। মূলতঃ যছুনন্দনরূত এই অগ্চবাদকে মূলের বিশ্বস্ত অনুসরণ বল 
যায়। তবে মূলে যেখানে বল! হইয়াছে_“বৃন্দারপ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভৃত,' 
এই উক্তিতে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার মূলে যে অকাল পুম্পিত পুষ্পের অক্নরস 

যুক্ত রেণু কাজ করিয়াছে গোসশ্বামীপাঁদ তাহা স্পষ্ট করিয়া ন1 বলিয়া কেবল লক্ষণার 

দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত যছুনন্দন তাহ] স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন__ 

“মধুরজপড়ে সেই দুগ্ধের উপর'। যষ্ঠ চরণ-“যমুনার শত সব চলয়ে উজান । 

উক্তিটি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার নিদর্শন | 

সপ্চম অঙ্কে শ্রীরাধাকৃঞ্চের প্রেমলীল৷ নানাবিধ ধিশ্ত, আশঙ্কা! উদ্বেগ অতিঞ্ম 
করিয়া অখণ্ড বিলাস লীলায় রস পরিণতি লাভ করে। শ্রীরাধার অভিসার ও 

কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হইলে গোপীসমাজে আনন্দ উৎসব দেখ! দেয়। গোপীগণ শ্রীরাধার 
অতুলনীয় প্রেমামুভূতির প্রকাশ দেখিয়। অতিশয় পুলকিত। এক সখী আর এক 

সধীকে সম্বোধন করিয়! সেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে__ 

ভ্রভেদঃ শ্মিত সংবৃতো৷ নহি নহীত্যুক্তি্দেনাকুল 
বিশ্রাস্তোদ্ধতি পাণিরোধরচনং শু তথা ক্রন্দনং | 

সি 

১। বিদপ্ধমাথব, কঃ বিঃ ৩৭৯৭১ পৃঃ ৭৩, ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ৪৯, প্রকাশক শরচন্দ্র শীল। 
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সষ্টো যঃ সখি ! রাধয়। মুরয়ং সঙ্গোপনোপক্রমো 
ভাবন্ডেন হৃদদিস্থিতো মুরভিদি ব্যক্তঃ সমস্তাডুৎ৯ ॥ 

_ সথি, শ্রীরাধা শ্রীরুের প্রতি যে কুটিল ভ্রভঙ্গি ও মৃদুহান্তের ছারা নানা উক্তি 
করিতেছেন, ইহা সাত্বিক ভাবরূপমদ্দে আকুলা, হস্তের দ্বারা যে শ্রীকষের হস্ত 

সঞ্চারে বাধ! প্রদান তাহাতে করের প্রখরতার নিবৃত্তি হইয়াছে । আর ক্রন্দন 
দুখস্চক হইলেও অন্তরের আনন্দহেতু শুফতা অবলঘ্বন করিয়াছে। ্ররাধা 
ভাবগোপনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে তাহার শ্রাহরির প্রতি হৃদয়ের 

অতুল আশক্তির ভাবই চারিদিকে ব্যক্ত হইতেছে। 

শ্ীন্নপ গোম্বামী কৃত শ্রীরাধার এই দিব্য সাত্বিক ভাবযুক্ত প্রেমানুভৃতির যে 

অমর চিত্র ৪ চরণে ব্যক্ত হইয়াছে, যছুনন্দন এই অমর চিত্রটি ১৯ চরণে ব্যক্ত 

করেন। যথা--- 

তাঙ্গর তঙ্গিমা করি হিয়া ভাব করে চুরি 

বিথারয়ে বাহিরে সরোষ। 

মুখে উপজিল হাস সে ভাব হইল নাশ 
দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥ 

সথি দেখ রাধা মাধব খিলাপ। 

রাই হৃদয়ে লাজ জানিয়া চতুর রাজ 
ছিয়৷ ভাব করে পরকাশ ॥ 

রাই মুখ স্থমাধুরী দরশনেতে শ্রাহরি 
আরতি অতিশয় | 

মুখবাস করি দূরে চুম্বন করেন বলে 

নহি নহি কহে ধনী তার ॥ 

করে কর রাখে ধনী কম্কণের রখরণি 

শব করয়ে অদ্ভূত । 

আল্যাইল ধনী কর অতিশয় হুখভর 

দেখি বাড়ে মন আকুত ॥ 

১1 বিদগ্ধমাধব, ৭/৬* শ্লোক । 
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মিছাই কান্দয়ে রাই যাধবে বোধয়ে তাই 

ধনীমুখে দিয় নিজ পাশি। 

যত ভাব সঙ্গপয় কৃষ্ণ তত বিলপয় 

এ যছ্ুনন্দন ভালে মাঁনি১ ॥ 

মূল শ্লোকের ভাবাচুসারে প্রেমময়ী রাঁধারাণীর প্রেম প্রকাশের লঙ্জাহেতু নিজের 

মনোভাব গোপনের যে চেষ্টা, নিষেধ জ্ঞাপন করিতে “নহি নহি” শব্দের প্রয়োগ, 

শ্ররুষ্ের হস্ত গ্রনারে শ্ারাধা কর্তৃক কর দ্বারা অতি কোঁমিল ভাবে বাধা প্রদানের 

চেষ্টা, হুঃখস্চক ক্রন্দনের প্রকাশে ও শ্রীরাধার অন্তরের আনন্দের অভিব্যক্তি, এই 

সব সৌন্দধ্যময় ভাঁব যছুনন্দন যথাষথভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । মুলে 
যেখানে বল। হইয়াছে “ভ্রভে?: স্মিত' শ্রীরাধার এই কুটিল ভ্রভঙ্গির সঙ্গে ন্মিত 

হাস্তের কথ যছুনন্দন আরও সুন্দর করিয়! ব্যাখ্যামূলক ভাবে বলিয়াছেন। 
যছুনন্দন শ্রারাধার জ্রঙ্গিকে “ভাঙ্গর ভর্গিম]” বলিয়া মদালসা! আখির সঙ্গে তুলন! 
করিয়া বিশেষ সৌন্দয্য হ্ষ্টি করিয়াছেন । আবার, শ্রারাধা মুদৃহাসি সংবৃত 

করিয়া যে ভাবে মূল শ্লেরকে বলিয়াছেন-_-“সংকৃতো৷ নহি নহীত্যুক্তি', এই কথাটিকে 
যছুনন্ধন ব্যাখ্যামূলকভাবে বলিলেন যে ভীরাধা এইয়া! ভাব করে চুপি” এবং 

“বিথারয়ে বাহিরে সরোধ” । কিন্তু শর যে শ্রীরাধার মুছু হাসি দেখিয়া আশ্বস্ত 

হইয়াছেন এই কথ। মূল শ্লোকে ন।ই। ঘহুনন্দন তাহা ধলিয়াছেন-__ 

মুখে উপজিল হাস সে ভাঁব হইল নাশ 

দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥ 

সাথ হে, দেখ রাঁধা মাধব বিলাম। 

রাইর হৃদয়ে লাজ জানিয়৷ চতুর রাজ 

হিয়া ভাব করে পরকাঁশ॥ 

চতুর শ্রী শ্রীরাধার হাস দেখিয়। বুঝলেন নিরাশ হইবাপ কারণ নাই । অতএব 
ভরস। পাইয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ষছুমন্দনের কবি-কল্পনা 

এইখানে মূল রচনা অতিক্রম করিয়! পদে নৃতন সৌন্দধ্য আনয়ন করিয়াছে । 

মূল শ্রেরকে অলঙ্ধার শান্্রমতে যে কুটমত অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, নায়ক 

যখন নায়িকার অঙ্গ স্পর্শ চেষ্টা করেন সেই লময়ে অন্তরের প্রীতি সত্বেও নায়িকার 

১। বিদপ্ধমাধবঃ কঃ বিঃ ৩৭১৭১ পৃহ নথ । 
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বাহ্ ব্যবহারে ব্যথিতবৎ দৃষ্টান্ত হইতে, যছুনন্দন সেই কুট্রমিত অলঙ্কারের সার্ক 

প্রয়োগ করিয়াছেন, “হিয়া ভাব করে চুরি" “মিছাই কান্দয়ে রাই” উক্তি দ্বারা । 
কিন্তু অপর একটি স্লোকের অনুবাদে যছুনন্দনের ব্যাখ্যাময় ও কবিত্বগয় 

প্রয়োগ রীতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে 
সোহয়ৎ বসন্ত লময়ঃ সমিয়ায় যণ্যিন্ 

পূর্ণতমীশ্বরমুপোঢনবাশুরাগম্। 
গৃঢ গ্রহা রুচিরয়া লহ রাধয়াসৌ 
রঙায় সঙ্গমময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী৯ ॥ 

_খতুরাঁজ বসস্তকাল সমাগত হইয়াছে । এই বসম্ত সময়ে ভগবতী দ্বেবী পৌর 
মাসী নিজের আগ্রহ লুকাইয়া নব অহ্ুরাগযুক্ সপ্রসিদ্ধ পরিপূর্ণ ঈশ্বর কৃষ্ের 
রুচির রাধার সাথে নিশাভাগে অতি হর্ষভরে মিলাইবে। 

যছুনন্দন এই গ্লোকটির অন্বাদকালে পৌর্ণনাপী দেবী যে শ্ররাধাকুষে'র 

মিলন সম্পাদন করাইয়। লখল। আন্বাদন করিবেন সেই কাঁলোচিত পঞঙ্গিবে-ণর 

কথ অল্লপকথায় বণনা করিয়াছেন । যথা-- 

সেই যে বসস্তকাল উদয় হইল ভাল 

যাহ] পূর্ণতমীশ্বর ধীর। 

নব অনুরাগ চয় পরম উল্লাসময় 

ওড়নি করিয়া রহে থীর ॥ 

যাথে এুঢ গ্রহ হয়া নিশি পূর্ণমাসী গিয়া 
রুচিরা রাঁধকা রঙ্গ সঙ্গ। 

করাইল হর্ষমতি সাক্ষাতে হইল ইতি 

ইবে হবে সেইত প্রবন্ধং ॥ 

বসম্তকীলে পূনিমা রজনীর নবচন্দ্রোদয়ের রক্তিমচ্ছট। শ্রুরুষ্ণের মনে যে অন্তরাগের 

লাল রং মাথাইয়াছে, পৃণিম। রাত্রে নয়টি গ্রহ যে চন্দ্রেরে আলোকে ডুবিয়া 

গিয়াছে এই সব-ইন্জতময় বিষয়ের কোন ব্যাখ্য! যছুনন্দনের অন্বাদে পা ওয়া 

যায়না । এই অন্ুবাদটিকে প্রধানত আক্ষরিক অনুবাদ বল! ধায়। 

১। বিদক্ষম।ধব, ১১৭ শ্লোক। 

২। বিদপ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৩ক, ছাপাগ্রস্থ পৃঃ ৮, প্রকাশক শরচ্ন্ত্র শীল। 

৪.০] 272. 



১১৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

কিন্ত অপর একটি প্লোকের অন্ববাদে যছুনন্দনের কবিত্ব শক্তির সার্থক পরিচন্ক 

পাওয়া যায়। মুগ শ্লোক-__ 

তুণ্ডে তাওবিনী রতিং বিতন্থতে তৃগ্ডাবলীলবয়ে 
কর্ণক্রোড় কড়ঙ্িনী ঘটয়তে কর্ণার্ব.দেভ্যঃ স্পৃহাম্ । 
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেহ্ছিয়াণাং রুতিং 

নে! জানে জনিতা কিয়স্তিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্য়ী ১ ॥ 

কৃষ্ণ এই বর্ণ ছুইটি কত স্থধা! দ্বারা রচিত হইয়াছে । একমুখে কঞ্চ নাম 
লইলে বলার তৃপ্তি হয় না । বহুমুখে কীর্তন করিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। একবার 

কানে শুনিলে অনেকবার শুনিতে ইচ্ছা হয়, মনের প্রাঙ্গনে সেই নাম একবার 
প্রবেশ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুচ্ছিত হইয়া! পড়ে। 

বছুনন্দনের অঞ্বাদ-__ 

মুখে লইতে রৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম 
আরতি বাড়ায় অতিশয় । 

নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া 
অনেক তুণ্ডের বাঞ্চ। হয় ॥ 

কি কহব নামের মাধুরী । 

কেমন অমিয় দিয়! কে জানি গড়িল ইহ] 

কুহু এই দু আখর কপ্পি ॥ 

আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কানে 
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে । 

বাঞ্চ! হয় লক্ষ কান যবে হয় তার নাম 

মাধুরী করিয়ে আম্বাদনে ॥ 

কষ ছু আখথর দেখি জুড়ায় তাপিত আখি 

অঙ্গ দেখিবারে আখি চায়। 

যদ্দি হয় কোটি আখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি 

নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥ 

১ বিদগ্ধমাধবঃ ১৩৩ শ্লোক । 
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চিত্তে রঃ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে 

বিশ্তারিত হইতে হয় সাধ। 
সকল ইন্জিয়গণ করে অতি আহ্লাদন 

নামে করে প্রেম উন্মাদ ॥ 

যে কানে পরশে নায় সে তেজয়ে আনকাম 

সব ভাব করয়ে উদয়। 

সকল মাধুর্য স্থান সব রস রুষ্ নাম 

এ যছুনন্দন দাসে কয়১ ॥ 

* চরণ বিশিষ্ট মূল শ্লোকের ভাব অবলম্বনে ত্রিপদী পয়ার ছন্দে ২৩ চরণে কবি 
বিস্তারমূলক ভাবে ষে ভাবাচবাদ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নামের মহিমার প্রবাহ 

ভাব্রের ভরাগঙ্গার প্রবাহের ন্যায় বেগযুক্ত হইয়া শ্রীরাধার জিহবা, চক্ষু, কর্ণ, মন 
প্রভৃতি সকল ইন্দরিয়াহুভূতির মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া! শ্রীরাধাকে «প্রেম উল্মাদ” 
করিয়া তোলে । রূপগোস্বামী মূল গ্পোকে যেখানে বলিয়াছেন “কর্ণক্রোড় কড়দ্বিনী 
ঘটয়তে কর্ণাবৃদেভ্যঃ স্পৃহাম্” এই উক্তিতে শ্রীবাধার মধুর কুষ নাম শ্রবণের নিষিত্ত 
“অবৃ্' কর্ণলাভের আকাঙ্ষা বাক্ত হইয়াছে । যছুনন্দন এই ভাঁবটি অব্যাহত 
রাখিয়া আরও বিস্তার পূর্বক বলিলেন--“যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন 
কাম' অর্থাৎ কষ্ণনাম গভীর প্রেমানন্দরসে কর্কে এমন মগ্র করিয়া রাখে 
যে কর্ণের অন্য সব কাজ পরিত্যক্ত হইয়া যাঁয়। মূলে জিহবা, কান ও মনের 
ক্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে কিন্ত ষছুনন্দনের শ্রীরাধার আধিও কৃষ্ণ নামের 
আখির ছুইটি ও কৃষ্ণ-অঙ্গ দেখিয়া! আধি জুড়াইতে উতস্ক-_ 

রুঃ ছু আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আখি 

অঙ্গ দেখিবারে আখি চাঁয়। 

ইহা ব্যতীত, অতিরিক্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়৷ বলিলেন--“দকল মাধুর্য স্থান সব রস 

কু নাম” এই প্রকারের উক্তি যছুনন্দনের অনুবাদে স্থানে স্থানে মূল হইতেও কাব্য 
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে । 

অবলাবালা বস্থ এই স্লোকটির যে পদ্াহ্বাদ করিয়াছেন তুলনামূলক 
আলোচনার অনুরোধে তাহা উদ্ধৃত হইল-__ 

১। বিদদ্ধমাধব) কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৫খ, ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ১২, প্রকাশক শরচচন্্র শীল। 



৯১৩৬ 

এই অনুবাদে যে মৌলিক হ্ষ্টির কোন প্রয়াম নাই তাহ] স্পষ্টতই দেখা যায়। 

যেখানে এই অনুবাদক বালয়াছেন_“অবুদ কর্ণের লাগি লোভ উপজয়” এই 
উক্তিকে মূল গ্লোকের-_:ঘটয়তে কণাবু দেভ্যঃ ম্পৃহাম্" উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ 
বল। চলে। তবে তাহার রচন। র।তিতে সারল্য ও সজীবত। প্রকাশ পাইয়াছে। 

এই বিদঞ্ধ মাধব নাটকের দ্বিতীয় সর্গের ৩ সংখ্যক শ্লোকের অন্বাদ 

রুষ্দাস কবিরাজ ও যছুনন্দন দান উভয়েই কগিয়াছেন। 

অন্বাৰ পর্যালোচনা করিলে উভয়ের রচন। বৈশিষ্টের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যাঁয়। 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

বিধাতা কত অম্বতের খনি ॥ 

করিয়া একত্র এই রুষ্ণ হু-আখর। 

করিল নির্মাণ তার নাহি পাই ওর ॥ 

যে হেতু অক্ষর ছুটি নটিনীর মত। 
হইলে বদন মাঝে নটনেতে রত ॥ 

অসংখ্য বদন পেতে জাগায় বাসনা । 

তছপরি নাচাইতে মনের কামনা ॥ 

পুনঃ যণ্দি কর্ণরদ্ধে প্রবেশ করয়। 

অবুদ্দ কর্ণের লাগি লোভ উপজন় ॥ 

হইলে সঙ্গিণী আর চিত্ত প্রাণে । 
স্বেন্তিয় বৃতি স্তব্ধ হয় সেইক্ষণে ॥ 

সকল ইন্দ্রিয় কাধ্য করি পরাজিত। 

আ1পন মাঁধুধ্য ভোগ করে নিযোজিত ॥১ 

মুপ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে__ 

_ গ্রীকফ্ের প্রতি গাঁ অনুরাগ হইতে উৎপন্ন প্রেমের যে বিরহ ব্যথা তাহা 

১। বিদদ্ধমাধব, অবলাবালা সু কতৃক অগ্রদিত গ্রন্থ, পৃঃ ২১। 

প্রেম! সুন্দর ! 

জঞায়ন্তে স্ফুটমস্ত বক্রমধুরাক্তেনৈব |বব্রণস্তয়ঃ ॥২ 

পীড়াভিনবকালকৃটত গর্ববস্য নির্বাসনে 
নিঃস্ান্দেন ঘুধাং স্ধামধুপমাহহ্কার সঞ্কে(চনঃ 

নন্দ মন্দনপরো জাগতি যস্থান্তরে 

৯1 বিদদ্ধমাধব ২1৩৯৯ প্লোক। 

শ্লোক এবং উভয়ের 
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নবকালকৃটের গর্বকেও খর্ব করে। আবার মিলনে আনন্দের যে ধারা তাহা 
অমুতের মাধুর্য অপেক্ষাঁও অধিক। হুন্দরি! মন্দ নন্দনের প্রেম যাহার অন্তরে 

উদয় হইয়াছে, সেই প্রেমের কুটিল এবং মধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানিতে পারে। 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রোকের মূল ভাবটি লইয়া সংক্ষেপে অঙ্বাদ করিয়াছেন । 
যথা 

বাহে বিষ জালা হয় অন্তরে আনন্দময় 

রুষ্ঃ প্রেমাপ অদ্ভুত চরিত ॥ 

সেই প্রেমার আশ্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ববণ 

মুখ জ্বাল না যায় ত্যজন। 

সেই প্রেমা যার মনে ভার বিক্রম সেই জানে 

ব্ষাযুভে একত্র মিলন ॥৯ 

কবি এইখানে কুষ্ণপ্রেমের গ্রগাট় অন্ভূতির অন্তর্গত যে আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণের 

উল্লেখ করিয়াছেন সেই দানে ন্যানন্দামভূঙকে অক্তপঙ্গভাবে গ্রহণ করিয়। বেদনাকে 

বাহা বস্ত্র হিলাপে গণ্য কাগয়া বললেন - “শাহ বিষহ্বাল। অভ্তরে আনন্দ ময়” 

কুষ্তপ্রেমে প্রেমিক পীড়া অশ্নত্ব ক'রলেও পেমান্ভূঁতি হইতে যে মধুর রস উৎপন্ন 

হয় তাহা প্রেমিকের মনকে আননাময় করে! এই প্রেম আন্বাদনের উপম তপন 

ইক্ষু আম্বাদনের সঙ্গে ক'বুয়। বশিলেশ-সেহ প্রেমার আঞ্ধাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ' 

“মুখ জ্বালা" এডান যায় না। তপ্ত ইক্ষু চধপ কলে মুখ জবাল। করে কিন্তু তাহার 

মধুর রস যখন রসনাঁকে তৃপপ করে ডখন অশ্র "মার পীড়িত হয় না বাহ্ জ্বালা 

হিনাবেই তাহা গণয হয় । 

যহুণন্দন দাস কঞ্দাপ কাবপাজের গান সংক্ষেপে এই শ্লোকের অশবাদ 

করিয়াছেন । যথা-_ 

নন্দ নন্দনের প্রেম যার মনে জাগে। 

সে জন জানয়ে কটু মাধুর্য বিভাগে ॥ 

নবকাল কুট কটু গর্ধব নির্বাসন | 
করে হেন পড়া হয় সে প্রেম ঘটন! ॥ 

১। চৈতন্তচগিতান্বত। প্ডিত হরেকুঝ মুখোপাধ্যাগ্জ সম্পা্দত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৫২। 
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যবে কৃষ্ণ সঙ্গ হয় নব সুধা গর্বব। 

নিঃস্যনন্দ হুমাঁধুরী করে সর্বব খর্বব ॥ 
অতএব বিষাম্বতে একত্র মিশাল। 

যাতে জন্মে সেই জানে বিক্রম বিশাল ॥১ 

যছুনন্দনের এই অন্গবাদকে ভাবান্গবাদ বল! যায় না। ইহা আক্ষরিক অগ্রবাদের 

লক্ষণধুক্ত। শ্রীনরূপ গোম্বামী চারি চরণের সম্পুটে যে গভীর ভাঁবার্থ ভরিয়া 

দিয়াছেন, যছুনন্দন তাহার ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দিকে না যাইয়া শিষ্টার্থকভাবে 

অন্থবাদ করিয়াছেন। মূলে যেখাঁনে বলা হইয়াছে “নব কালকূট কটুতা গর্ববস্য 

নির্বাসন” যছুনন্দনও সেইরূপভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বলিলেন*_-“নব- 

কালকৃট কটু গর্ব নির্বাসন” । সধ্ধম চরণের উক্তি--অতএব বিষাশ্বতে একত্র 

মিশাল' কথাটি কৃষ্ণদাস কবিরাঁজের উক্তির যেন প্রতিরূপ। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন, 

বিষামতে একত্র মিলন । “মিলন' স্থলে “মিশাল” কথায় শাব্দিক রূপের ব্যবধান 

মাত্র। এইরূপ আর একটি উক্তিতেও কষ্দাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কষ্দাস 
যেখানে বলিয়াছেন,_-“তাঁর বিক্রম সেই জানে” । যছুনন্দন সেইস্থলে বলিলেন-_ 

“সেই জানে বিক্রম বিশাল" এই উক্তিটিও প্রতিধ্বনির মত, তবে ইহাতে বিশাল" 

বিশেষণযুক্ত হওয়ায় সামান্য পার্থক্য দেখা যাঁয়। যছুনন্দনের এই অনুবাদে শ্বকীয়তা 

ব৷ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। 

অবলাবাল৷ বসু এই শ্লোকের অনুবাদে আরও অধিক আনুগত্য রক্ষা করিয়া 

একান্তই আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। মূল শ্পোকের ন্যাঁয় ইহ1 ৪ চরণ বিশিষ্ট 

এবং রচনারীতি বৈশিষ্ট্যহীন । যথা 

শুন তবে এই প্রেমজ্াঁল। দিয়ে নবকালকূট গর্বনাশে । 

আনন্দ সিঞ্চনে পুনঃ তিরস্কার করে সদ! দেবের পীযৃষে ॥ 

প্রীনন্দ নন্দননিষ্ঠ এই প্রেম! হে সুন্দরী হাদে জাগে যার। 

সেই সে জানিতে পারে বক্র ও মধুর সব বিক্রম ইহার ॥২ 

মূলের কোন উক্তিই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু কোন কবিত্বপূর্ণ উক্তি 
না থাকায় অনুবাদে কোন সৌন্দধ স্থষ্টি হয় নাই। ভাষার দিক হইতে বলিতে 

১। বিদদ্ধমাধব। কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ১৯ক, ছাপ! গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭, প্রকাশক শরচন্ত্র শীল । 

২। বিদগ্ধমীধব, অবলাবাল। অনুদিত গ্রন্থ, প্ ৭*। 
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গেলে বলিতে হয় ইহার ভাষা স্থানে স্থানে গছের ন্যায় রূপ নিয়াছে । যেমন, 

শুন তবে এই প্রেম জাল! দিয়ে, এই উক্তিটি গগ্যময় ভাষার কথাই স্পষ্টরূপে 

বুঝাইয়া দেয়। কৃষ্দাস কবিরাজ ও যছুনন্দন দাঁসের অন্তবাদে যে জোরের ভাষা, 

গতির যে সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়, এই অন্তবাঁদিকার ভাষায় সেইসব লৌন্দর্ 
লক্ষিত হয় না। তবে অনুবাঁদকালে গ্লৌকের পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া বক্তবা 

বিষয়টি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয় তাহার অন্ুবাদকে একেবারে 

অসার্থক বলা যায় না। যছুনন্দন ও অবলাবাঁল। বস্থু বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রায় 

সমুদয় স্লোকেরই ভাবানুবাদ করিয়াছেন, কিন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমুদয় শ্লোকের 

ভাবানুবাদ করেন নাই। টৈতন্তচরিতামত গ্রন্থে যে বিদগ্ধমাধব হইতে এত 
সংখ্যক পশ্লোক-_-১ম১ ১২১ ১1৬১ ১1১০১ ১1১৫, ১৩৩১ ১1৩৬১ ১18১৯ 9২১ 9৮$ 

১1৪৪১ ১৬০১ ২1১৬১ ২1১৯১ ২1২৬১ ২1৩০, ২1৫৩, ২1৫৭১ ২৬০১ ২৬৯) ২৭০, 

২৭৮ ৩1২, ৩1৮, ৪1৯, ৫18) ৫1১১১ ৫1৩১৪ ৭1৮, উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 

২।৩০ সংখ্যক শ্লোকের ভাব অবলম্বন করিয়া চৈতন্তদেবের কষ্ণপ্রেমের বেদমা-মধুর 

অশ্ুভূতির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু অপর উদ্ধৃত শ্লোকগুলি 

লইয়া পদ রচন। করেন নাই । বে শ্রীকুষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ লীলামু্র প্রতি 

গ্রন্থ হইতে যে সকল শ্লোক চৈতন্চরিতা মুতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সব গ্রন্থের 

একাধিক প্লোকের ভাবান্গবাদ করিয়াছেন । বিদপ্ধমাধব নাঁটকের ২৩০ সংখাক 

শ্লোকটির কষ্*দাম কৃত সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদটিতে কবির দার্শনিক অস্তদৃষ্টি ও 

পাগ্ডিত্যের যতট] পরিচয় পাওয়! যায় কবিত্বের ততট। পরিচয় পাওয়া যায় না। 

প্রসঙ্গত বলা যায়, চৈতন্তচরিতামূতে কৃষ্ণদাস কৃত অপর সকল ভাবানুবাদের পদেও 

কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্তিত্য ও দার্শনিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । কিন্তু 

যছুনন্দন অনুদ্দিত বিদগ্ধমাধবের সমগ্র পদগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, সেইথানে 
পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার পরিবত্ে কবিত্বের প্রকাশ বেশী। 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক 

স'স্কত ভাষায় রচিত জগরাথ বল্লভ নাটকের রচয়িতা উড়িফ্যার ভক্ত কবি 

রায় র!মানন্ন রাঁয়। এই গ্রস্থের অপর এক নাম “রামানন্দ সঙ্গীত নাটকম্'। 
দুগান্ত প্বন্ধপ গ্রপ্ককারের উক্তটি উদ্ধত করা যায়--“ররাঁমানন্দ রাঁয়েন কবিনা। 

ত-্গুণ।লঙ্ক তং শ্রীজগন্াথ বল্ল নাম গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রিষ়ং রামানন্দ সঙ্গীত 

নাটকং নিমায়* 1” অর্থাৎ কবি রামানন্দ বায় রামানন্দ সঙ্গীত নামে গজপতি 

ঞতাপকুড্রের | প্র ভগবতগুণালস্কভ জগন্নাথ বল্ল5 নাটক নির্গাণ করিয়া--" | 

বচনাটর সঙ্গীত নাটক নাম করণের সার্থকত। প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই প্রকাশিত । 

দেখ! যায় পাচ অঙ্গে বিভক্ত এই নাটকের প্রথম অক্ষে ১২টি সঙ্গীতময় শ্লোকের 

ডল মাছে । ইহার মধ্যে কোন কোন শ্লোকে রাগের উল্লেখে, নটরাগ, 

কেদাপ পরাগ, বপন্ত রাগ ও গেগা রি বা €গণ্ডাকিরী রাগ নামে চিত্রিত হইয়াছে । 

তীর অগ্ষে গান্ধার, তোড়ী, বরাড়ী, সানগুজ্জরী এবং মল্লার রাগের উল্লেখ 

যুক্ত শদাতি দেখ। যায়। তৃতীয় অক্ষের চারটি সঙ্গতেও সামগুজ্জরী, স্থহই 

দেশাগ ও কণাট নাগের উল্লেখ আঙে। চতুর্থ অস্কে পাচটি সঙ্গীত দেখ! যায়-- 

লব, ছুঃদী বরাডী, সামভোড়া, বামকে।ল এবং মালবশা। পঞ্চম অঙ্কে 

ক 

চ|প জঙ্গী | এই সকল স্প্াতের গাগ-হথ (সুরা, ভাহিরঃ ললিত ও মঙ্গল 

গুক্জপা। জগলাথ বক নাটকেপ এই সঙ্গাতঞ্জপি লক্ষ্য করিয়। শ্রুণকুষ্খদাস 

কবপাজ ও তাহার নবন্ত পচন] চৈতগ্তচ।রভামুতে এই নাটককে নাটক গীতিং 

নামেই অভি।হত করিয়াছেন। চৈতন্ট মহাপ্রভু যেমন গীতগোবিন্দ গ্রন্থে গীতিরস 

আন্বাদন কাঞতেন তেমনই জগন্নাথ বল্লভ নাটকের সঙ্গীতও আম্বাদন করিতেন । 

রাম।ণন্দ রায় ষে নাট্যশাস্ত্রের গ্তাঁয় স্সীত শাশ্মেও পারদশী ছিলেন এই একটি 

গ্রন্েই তাহা নিদর্শন পাওয়। যায়। 

কম্সেকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি এই জগন্নাথ ব্ল্পত নাটকের শ্লোক অবলম্বন 

করিয়া পদাবলী সঙ্গীত রচনা করেন। সেই সব পদাবলীর কিছু পদ পদ- 

কল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে, কোন কোন সঙ্গীত অগ্যাপিও কীর্তনের আসরে 

১1 জগন্নাথ ব্ল্লভ নাটকঃ ১১৭ হোক 

১ । চৈতন্তচরিতাম্বত, পৃ ৫২০১ পর্ডিত তারকু্ মুখে।পাধ্যায় কর্তৃ্ত সম্পাদিত । 
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গীত হইতে শ্রনা যায়। কয়েকজন বৈষর পণ্ডিত যে সমগ্র জগন্নাথ বল্লভ 

নাটকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, দেই সব কবিদের নাম পৃবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

লোচনের অন্থবাদে ধারাঁবাহিকতার ব্যতিক্রম দেখিয়া বুঝতে পারা ঘায় তাহার 

লক্ষ্য ছিল সঙ্গীতাশ্রয়ী ক্লোকগুলর প্রতি । সেই অনুসারে তিনি সঙ্গীতগ্তলিরই 

টানা অন্থবাঁদ করিয়াছেন। কুষ্দাস কবিরাজ গোঁম্বামীও চৈতগ্চচ র ভামুত গ্রন্থে 

কয়েকটি শ্লোকের গীতিধর্মী পদ রচনা! করিয়াছেন | যদুনন্দন দাস৪ অকিঞ্চন 

দাস সমগ্র নাটকটি প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ অন্তবাদ রচনা 

করিয়াছেন । কিন্তু অকিঞ্চন দাসের অন্তবাদে লোচনদাঁন বা যহুনন্দন দালের 

অন্বাদের মত কবিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি দেখ! যায় না। ভ'ণতা রচনাতে৭ 

তাঁদের মত বৈচিত্র্য তিন আনয়ন করিতে পারেন নাই । প্রত্যেক অঙ্কে 

প্রাক পদের শেষে প্রায় একই প্রকার ভণিতা দেখ! যায়। যথা-_ 

প্রথমে বেণু ধ্বনি করিল প্রকাঁশ। 

নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস১ ॥ 

বা 

রামানন্দ পদর্জ মনে করি আশ 

নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস২ ॥ 

কিন্ম লোচন বা য্নন্দন কেই এই ধরণের ভর্তা বাবা করেন নাই । 

লোগনের কয়েকটি বৈচিত্রাপূর্ণ ভে] দৃষ্ান্তম্বরপ উল্লিখিত হইল-_ 
সে রূপ তরঙ্গে মগন হইয়া 

লোচন প্রেমষেতে ভাঁসেও ॥ 

স্পর্শ সু দর্শ লাগ 

লোচনক আশরে৪ ॥ 

১। জগন্নাথ বল্পভ 

২। জগনাথ বল্লত বঃ নঃ গ্রঃ মত ২২৩৫/১৭১ পৃঃ ৪১ 

৩। জগন্নাথ বলত রদিকমোহন বিদ্যাইষণ কর্ৃক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত । 

৪৬ সংখ/যক পদ। 

৪। জগনাথ বললভ র(সিকমাহন বিপাত্ুনণ কঠক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত । 

৩০ সংখাক পদ । 



পপ পাপা শীপিপাপপাপপাপপাশিশিপাীীশিীশিশীশোঁশী
াশটি ২ *৮ শশা শশা শপ শা শা পদ | পাশ তা 
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নৃপুরের গানে ভ্রমরের তানে 

লোচন মন উল্লাম১ ॥ 

যছুনন্দন দাসের ভশিতাতেও এই প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথা-- 

পরম আনন্দ হয় কুষ্ণ অতি রসময় 

এ যদ্বনন্দন স্থখে গায়ং ॥ 

ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মত 

এ ষছুনন্দন বলিহারি৩ ॥ 

গমন মাতঙ্গ জিতি প্রেমময়ী স্মুরতি 

এ যছুনন্দন সহ চলে ॥£ 

তবে অন্তবাদের দিক দিয়! যদুনন্দন যে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন তাহা পূর্বেই 

উল্লিখিত হইয়াছে । লোচন যেখানে নাটকের সামান্য স্থত্রমাত্র অবলম্বন করিয়! 

কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যছুনন্দন সেইখানে সমগ্র নাটকের বিষয়বস্ত সহ 

মন্গলাচরণ, প্রস্তাবনা প্রভতিরও অনুবাদ করিয়াছেন। মৃল নাটকে নাট্য বিষয়ে 

যে সকল অপরিহার্য অঙ্গ আছে, যেমন, মঙ্গলাঁচরণ হইতে আশীর্বাদ, প্রার্থনা, 
ফলসিদ্ধি পর্ধস্ত সকল সাধুসম্মত প্রণালীগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিয়! বিস্তারমূলক- 

ভাবে তিনি নাটকটির ভাবাঁচবাদ করেন। জগন্নাথ বল্পভ নাটকে নান্দী শ্লোক 

তিনটি। প্রথম শ্লোকে আশীর্বাদ । যছুনন্দন এই প্রথম শ্লোকটির অন্বাদ করেন 
নাই । পরিবর্তে নিজে একটি মৌলিক বন্দনা রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের 

অন্তর্গত এই বন্ধনার উল্লেখ করা যাইতেছে 

বন্দ শ্রীকুষ্ণ চৈতন্য পাদরজ করুণাপুগ্জ 

সিদ্ধ কোমল সৌরভ্য বিমলৈর্মধুপুণিতো ইতি ।৫ 

কবি বলিতেছেন যে করণপাপুণ্জ শ্রীরুষ্ণ চৈতন্যের জরিপ্ধ কোমল ও বিমল মধুর সৌরভে 
পূর্ণ পদ্পন্থজে বন্দনা! করি। কিন্তু রায় রামানন্দ প্রণীত মৃলগ্র্থে এই শ্লোক নাই; 

পা শাহ সম পপ পার 

১। জগন্নাথ বল্লভ দর্জি কি 'বদ্াভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ও গ্রন্থ লোচন রচিত । 

সংখ্যক পদ। 

২। জগন্নাথ বল্লভ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ধখ | 

৩। জগন্নাথ বল্লভ ক বিহু ৩৭৭৩, পৃ ৬খ । 

৪। জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৭ । 

«| জগমাথ বললভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৯1" 
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না থাঁকিবার কারণ এই যে রায় রামানন্দ শ্রত্রীমহা প্রত সঙ্গলাভের পূর্বেই এই 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্ত এই গ্রন্থের রসানুভূতি যে সর্বাংশেই মহাপ্রভুর 
ভাবাহ্ভূতির অনুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রথম গ্লোকটিই দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
উপস্থিত কর! যাইতেছে-_ 

স্বরাঁঞ্চিত-বিপঞ্চিকা-মুরজ বেণু-সঙ্গীতকং 

ত্রিভঙ্গ তন্গবল্লরী-বলিত বস্তু-হাঁসোল্লনম্। 

বরস্য করতালিকা-রশিত-নৃপুরৈরুজ্জবলং 
মুরারি নটনং সদ] দিশত্ শরম লোকক্রয়ে ।১ 

_ মুরাঁরির নৃত্য ত্রিজগতে বিস্তার লাভ করুক । এই নৃত্য কেবল নৃত্য নছে ইহু 

নানাবিধ স্থম্বরযুক্ত বেণু বীণ। মুরজ বাগ্য সম্বলিত। ইহার উপরে নর্নকারীর ত্রিভঙ্গ 

অঙ্গ লতিকার সৌন্দর্য নিজের হান্তদ্বারা অথবা গোঁপীগণের হাস্যে আরও 
শোভাযুক্ত। ইহার উপরে, বয়স্তগণের কর-তালিকায় এবং নৃপুরের মধুর ধ্বনিতে 
সেই নৃত্য আরও সমুজ্জল রূপে প্রকাশিত। 

আনন্দময় এই পরমপুরুষ শ্রীরুষ্ণই চৈতন্যদেবের উপান্ত। শ্রীরু্ণ ও 

মহাঁভাবময়ী রাধিকার বৃন্দাবন লীসার অলৌকিক কাহিনী এই নাটকে সঙ্গীতের 

ভিতর দিয়! রূপ ও রসের মাধ্যমে পরিবেধিত হইয়াছে । 
যহুনন্দন কৃত অন্থদিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় বন্দনাও মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত 

যছুনন্দনের মৌলিক স্যটি | কবি নিজ গুরু, চৈতন্তদেব এবং অপর বৈষ্ণব গুরুদের 
এইস্থলে বন্দনা করিয়াছেন । যথা 

শ্রীগুর চরণার বিন্দ কল্পতরু মহাঁকন্দ 

বন্দ যাতে বাগ পূর্ণ হয়। 

যে পর্দ আশ্রয় মাত্র হয় কৃষ্ণ কৃপ। পাত্র 

অনায়াসে ভব বন্ধ ক্ষয় ॥ 

শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য বন্দ বন্দ আর নিত্যানন্দ 

ূ বন্দ আর আচার্য অদ্বৈত । 

বন্দ দূপ সনাতন করুণ! পুপিত মন 

জগতের গতি কৃপান্থিত ॥২ 

১। জগন্নাথ বল্পভঃ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১। 

২। জগন্নাথ বল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১। 
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নান্দী অস্তে স্ত্রধাঁরের উক্তি ৪ মদুনন্দনের অন্তবাদে স্থান পাইয়াছে । যথা 

নান্দী অস্তে সুএথার কহে কি কহিব আর 

কহিব তাঁহাতে নাহি কাক্গ। 

নাটকের কি কথা আইস আইস এথ। 

কঠিব সে গোপন অব্যাজ ॥১ 

লোচনদাসের অব1দে কিছু কিছু শ্লোক গৃগীত না হইলেও মঙ্গলাচরণের গ্লে।ক 

গৃহীত হইয়াছে । এই অন্তবাদ বিশেষ সৌন্দধপূর্ণ। যথা 
স্থমপুর কঠ স্বর তাতে যুক্ত বীণারব 

মুদ্গ ব্ণুর গীহ্ যাতে । 

তারমধ্যে নাচে হার 'ত্রতঙ্গ ভর্গিমা করি 

গোপাঁগণ চি আহলা।দতে ॥ 

অধরে ঈষৎ হাঁস দশদিক পরকাশ 

অরুণ কমল “টি আখ । 

অলকা আবুত ভাল যেমত নক্ষত্র জাল 

তার সব মুখখশী দেখ ॥ 

চভায় মযুরের পাখা তাচে খোভে ইন্দুরেখা 

ঢা বেছা নানা ফুলদাম। 

শ্রলণে বুগুল দোলে গলে মুকতাব মালে 

বল্ল'জিত তন্তু অভ্রপাম ॥ 

নব নব সখ মেলি (দই সবে করতা'ল 

শৃপুরে পঞ্চম স্বরগায়। 

এমত মাণুপী নুত। ঠিজগৎ আজলাদিত 

লোচন দেখবে করবে ঠায় | 

পূর্ব্বে উল্লিখিত নাটকের প্রথম শ্রোক্টির এই অন্তবাদ। লোচন অন্তবাদে 

বিশেষ দক্ষতা! দেখাইয়াছেন। অনুবাদের ভাষা যেমন স্থমধুর, তেমনই প্রকাশ 

১) জগন্নাথ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৩ক। 

২। রাঁসকমোহণ বিদ্াতঁষণ সম্পাদিত জগনথ ব্লত নাটকে উচ্ছৃত লোচনের পদ, 
*৩। 
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তঙ্গীর মধ্য দিয়া চিত্র এবং সঙ্গীতের রূপ ফুটিয়। উঠিয়াছে ! শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য ও 

বেশভৃষার একটি স্বন্দর চিত্র করি এইখানে চিত্রিত করিয়াছেন। মৃলাতিরিক্ত 
উক্ত দ্বারা পদে নুতন সৌন্দর্য্য ৫ চুষি করিয়াছেন। মূল প্লোকে “সুমধুর কঠম্বর', 

“অরুণ কমল ছুটি আখি", “শ্রবণে কুগডল' ও গলে মুকুতার মালার কথা নাই, 

কিন্তু লোচন নিজ কবি-কল্পনা দ্বারা সখাগণের করতালির সহিত মুরারির 

ত্রিভঙ্গ অঙ্গলতিকাবিশিষ্ট নৃত্যের বর্ণনায়, মুরারিকে অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট লোচন, 

কর্ণে কুগডল, গলে মুকুততার মাল! দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন । 

অকিঞ্চন দাসও এই প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত ত্রিজগতে মঙ্গলবিস্তার জনক 

মুরারির এই নৃত্যের ভাবানুবাঁদ করিয়াছেন । যথা 

মুদঙ্গ বেণুর ধ্বন সুম্বাু অমুত জিনি 

বেণুর ধবনি অতি মনোহর । 

করয়ে সঙ্গীত গান শুনিয়া জুভায় প্রাণ 

সগণমব তরুলতাবর ॥ 

ত্রিভঙ্গ সুন্দর বেণু নটবর বেশ কান 

মধুমাগ| হাঁসি উগরায়। 

বয়স্তের গণ গেলি সবে দেই করতালি 

তার মাঝে নাচে রঙ্গময় ॥ 

উজ্জল নূপুর পাঁয় মধুর পঞ্চম গাঁয় 

কর্ণ মন করে রসায়ন । 

কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ “ক বিস্মরণ 

চিত্ত পম করে দরশন ॥ 

মুবারি নটন হেন সখী কর ত্রিভুধন 

এই আমি করিয়ে ঠার্থনা১ ॥ 

লক্ষ্য করা যায় অকিঞ্চন দ|সের এই ভাবানুবার লে।চনের ভাবানবাদের তুলনায় 

ততটা উৎকষ লীভ করে নাই। ভাব্প্রকাশের পক্ষে উপধুক্ত ভাষ৷ প্রয়োগেও 

তাহার দক্ষতা কম। শ্ররুষ্েের নৃত্যকালে ুদঙ্গ বেণুর ধ্বনিকে অমুত হইতেও, 

সুস্বাদু বলিয়া উক্ত হওয়ার পরক্ষণেই_বেণুর ধ্বনি অতি মনোহর? উদ্জিতে 

পূর্ববর্তী উক্তি_-'অমৃত জিনি' উক্তট লঘু হইরাছে। তবে একস্থলে অকিঞ্চন 
পপ সপস্প পা পপ 

১। জগনম।থ বলতঃ লঃ নত ভহ মঠ ২২৩৫১ ২ 
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লোচনের ন্যায় ম্বকীয়তা আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন ষে শ্রীকৃষ্ণের নৃপুরের মধুর 
নিনাদ্দে 'কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ শব্দ বিস্মরণ করিয়াছে। কোকিলাদি 
পক্ষীগণের উল্লেখ মূল শ্লোকে নাই। 

রামানন্দ 'রচিত যঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় ক্লৌোকের ভাবান্ছবাদদে যছ্ুনন্দনের 

কবিকৃতির যে পরিচয় পাঁওয়! যায় তাহার আলোচনার নিমিত্ত মুল শ্লোক সহ 
যছুনন্দনের অনুবাদটি উল্লিখিত হইল-__ 

শ্মিতঃ নু ন সিতছ্যতিভ্তরলমক্ষি নাস্তোরুহং 
তি নু চ জগজ্জয়ে মনসিজস্ত মৌবর্বীলত]। 

মুবুন্দ মুখ মণ্ডলে রভস-মুগ্ধ গোপালনা- 

দৃগঞ্চলভবে ভ্রমঃ শুভ শতায় তে কল্পতাম৯ ॥ 

__মুকুন্দের মুখমণ্ডলে যে হাসি দেখ! যাইতেছে, উহা! তো হাসি নয়, যেন হ্বয়ং 
চন্দ্র। এই যে চঞ্চল নয়ন দেখা যাইতেছে, উহ ঠিক তরঙ্গায়িত পদ্ম পলাশের 

মত। এ যে কর্ণ দেখা যাইতেছে মনে হয় এই কণছুয় জগত্জয়ের জন্য মনসিজের 

ধগুণ-_প্রেমরস মুগ্ধজা গোপরমণীগণের নয়ন প্রান্তে জাত এইরূপ যে ভ্রম 
পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আপনাদের শত শত কল্যাণি বিস্তার করুক । 

যছুনন্দনের অন্গবাদ-_ 

কুষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্ব চিত্ত হর 
অপূর্ব বর্ণন যাতে হয়। 

সে মুখ দর্শন ঠহৈতে গোপাঁঙ্গন। যুখে যুখে 

নানা রীতে বিতর করয় | 

কেহ কহে ছায়ানহে এই কৃষ্ণ জ্যেংন্গা হয়ে 
দেখিল ভূবন জে]াৎ্লা যাতে। 

প্রেমরস বরযিছে সথধাসিন্ধু উগারিছে 
শীতল করিছে ত্রিজগতে ॥ 

কোন ব্রজ নিতান্বিনী চঞ্চল লোচন ধনী 

কহে এই কৃষ্ণ আখি নয়। 
চপল অন্থজ ছুই _. খঞ্জন ভ্রমর যেই 

কটাক্ষে অনঙ্গবাণচয় ॥ 

১। জগন্নাথ বললভ, ১২ শ্রেক। 
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গোবিনদের কর্ণদ্ধয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে 

কহে এই কাম ধনুগণ। 

ভ্র কামান ধনু ষঙ্ কর্ণ ছুই গুণগণ 

নাশ। কাম তিল ফুল বাপ ॥ 

এই মত নানা ভ্রম করে সব গোপীগণ 
কৃষ্ণমুখ মণ্ডলি দেখিয়া । 

দেখি সেই মুখশশী রাখু সদা অহঙ্জিশি 

স্ফুরে যদুনন্দনের হিয়1১ | 

মূল শ্লোকে রামানন্দ রায় কৃষ্ণ মুখ মণ্ডল দর্শনে গোপীগণের চিত্ত বিভ্রমের কথা 
তেমন বিশদ করিয়া বলেন নাই। তিনি শ্রীকষেণের মুখমণ্ডলের হাস্য, নয়ন ও 

কর্ণের বর্ণনায় হাশ্তকে চঙ্্ের সঙ্গে, নয়নকে তরঙ্গায়িত পদ্ম পলাশের সঙ্গে কর্ণদবয়কে 
মনসিজের সঙ্গে তুলন। করিয়! বর্ণনা! সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যছুনন্দন এই 

মীম! অতিক্রম করিয়া গোপীচিত্তে কুষ্ণ সৌন্দধ্যাভূতির আরও অধিক প্লাবন 

বহাইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ আথিকে "পল অন্থজ ছুই” বলিয়াও গুণসাদৃশ্টে 
খগ্ন ও ভ্রমরের সঙ্গে তুলন৷ করিয়াছেন। আবার পদের আরম্ভেই দেখ! যায় 

যহুনন্দন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন-__“কুষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্ববচিত হর? কৃষঃ 
মুখ যে সকলের চিত্ত হরণ করে এই কথা রামানন্দ বলেন নাই, তিনি গো গীগণের 

মন হরণের কথাই কেবল বলিয়াছেন । যছুনন্দন এই অতি সম্ভাব্য কথাটি বলিয়া 

পর্দে আরও সৌন্ধধ্য স্থস্টি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, চন্দ্রের সঙ্গে শরীরের 

হাস্যের যেখানে তুলনা দেখ। যায় মূল ক্লোকে যছুনন্দন সেইখানে শ্ররুষ্ের হাস্যরূপ, 
জ্যোত্সার মধে; আরও বিশেষ সৌন্দধ্য লক্ষ্য করিয়া ঝাঁলয়াছেন এই হাস্য-_ 

প্রেমরস বরাষছে স্ধাসিদ্ধু উগারিছে 

শ্বীতল করিছে ত্রিজগতে। 

ব্রজরমণীগণকে রামানন্দ কোন বিশ্েণে বিভূষিত করেন নাই। যছুনন্দন, 

সেইখানেও বৈচিত্র আনয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণকে “চঞ্চল লোচন ধনী”? বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন। মূল ক্লোকটি যে অপহু্তি অলঙ্কারের লক্ষণযুক্ত, ষছুনন্দন 

বিস্তারপৃৰক ভাবানুবাদ করিতে যাইয়াও সেই অতঙ্কারের সুষু প্রয়োগ করিয়াছেন। 
০০০০০১১১১১১ 

শ্্র্শাশিজ পে পস শস 

১। জগন্নাথ বল্পত, কঃ বিঃ ৩৭৪৭১ পৃঃ ২ক 
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অপহ্থ তি মলঙ্কারের যে ছয়টি রূপ-_শুদ্, হেতু, পর্ণন্ত? ভ্রান্ত, চেহক ও কেতব, 
ইহার মধ্যে ভ্রান্ত অপ্ুতি অক্কার এই পদে ব্যবহৃত হইয়াছে । “কৃষ্ণমুখ 

মগ্ডলি দেখিয়।' গোপীচিন্তে যে নানা ভ্রম উপস্থত হইয়াছে তাহ! ভ্রাস্ত অপত্ব,তি 

অলঙ্কারের স্থন্দর উদাহরণ | 

লোচনদাস রামানন্দ রচিত এই শ্লোক্টির যে ভাবানুবার্দ করিয়াছেন তাহাও 

'লশেয সৌন্দর্য মপ্ডিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ পদটি উদ্ধত হইল-_ 

একদিন গোপীগণ হেরি ক্ুষ্ণ-সথবদন 

প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি। 

কি দেখু ওমা রূপ অমিয়৷ রসের কৃপ 

মুখ নহে শরদের শশী ॥ 

কে বলে চঞ্চল আখি আি নহে পদ্মলখ* 

ভাসি গেল লাবণ/ পললে। 

হেন মোর মনে লয় জগৎ করিয়। জয় 

অনঙ্গের গুণ শ্রুতি মূলে ॥ 

ছেরিয়। নয়ন কোনে নানা ভয় হয় মনে 

প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ। 

গোপীকার ভ্রম যত ভক্তে দিতে শুভ শত 

লোচনের পরম আহলাদ ॥১ 

একই শ্লোকের অন্বাদে লোচন ও যছুনন্দনের মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে 

যছুনন্দন যেখানে ২০ চরণে অনুবাদ সম্পূন কারিয়াছেন লোচন সেইস্থলে ১২ 

চঃণে ভাবান্বাদ করিয়াছেন। ভাবাশুসারে কোন কোনস্থলে আক্ষরিক অন্ুবাদ ও 

লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লে!কে যেখানে বল। হইয়াছে “তরলমক্ষি নাস্তোরুহং। 

লোচন এই অনুবাদ মুলানুপারে কর্িরা বণিলেন-_ “কে বলে চঞ্চল আখি আখ 

নহে পন্ম সখী, | লোচন মুলাঙগসারে আখিকে কেবল পদ্মের সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছেন যহুমন্দন সেইখানে শ্ররুষের চঞ্চল আখির সঙ্গে নৃত্যকুশল খগ্জন 

পাখীর উপমা, শ্রীরুষ্ের কষ্ণবর্ণ আধি-__তাহার সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের সাদৃশ্ঠ 
আনয়ন করিয়া লোচন অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 

১। জযঃ়বঃ _পিকযে'হন বিদ্বাভুষণ সম্পাদিত প্রস্থ, পৃঃ ৪ 
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মূলগ্রস্থে মঙলচরণের তৃতীয় শ্নোকে রুষ্ণমুখ-শশী যে 'শানন্দ-বিধায়ক সেই 
কথাই বল! হইয়াছে । যথা _- 

কামং কামপয়োনিধিং মগদুশামুদ্ধা বয়ন্ির্ভরং 

চেত কৈরব কাননানি যমিনামত্যস্তমুল্লাসয়ন। 

রক্ষ কোক কুলানি শোকবিকলানোকাস্তমাকল্পয়ন 

আনন্দং বিতভ্ত বে! মধুরিপোবক্তাপদেশঃ শশী ।১ 

_শ্রীমধুস্দনের মুখশশী আপনাদের আনন্দ বিস্তার করুক। এই মুখচন্দ্র ছার! 
গ্রভা বত হইয়া! মুগনয়না গোপরমণীগণ প্রেমসাগরে উদ্বেলিত হন এবং ধোগী- 

গণের চিত্তবূপ কুমুদকানন অতীব উল্লসিত হয়। এই শ্রমুষ শোকাকুল। রক্ষ 

চক্রবাক কুলের শোক অপনয়ন করে। 

এই শ্লোকটির অনুবাদ যহুনন্দন অনেকাংশে মূলানুসানে করিয়াছেন। তথাপি 

চারিচরণে ধৃত স্লেরকের মূলভাব দ্বাদশচবণে বিস্তৃত হইয়াছে । যথা-_ 

গোবিন্দ বদন ছলে চান্দ্রক উদয় কৈলে 

যাতে দেখি এই সব চিহু। 

হেরি নিতদ্িনীগণ হৃদি সিন্ধু উদ্ালন 

কমভাব যাতে পরধান ॥ 

মৃগ দুশচিত্ত যত কৈরবের বন মত 

তারা আছে মগ্জরী হইয়]। 

সে বন প্রফুল্ল করে পরম উল্লাস ধরে 

ছেন মুখচছ্দ্র মোহনিয়! ॥ 

বক্ষজ সমৃহগণ সে যে চক্রবাকগণ 

তাঁপা শোক দদা বিস্তার । 

সেই কৃষ্ণ মুখশশী হর্ষ দেই অহন্িশি 
এ যছুনন্দন দ্দাসে কয় ॥ | 

মূল গ্লোকটিতে যে কাঁদরূপ সমুন্র, চিত্তরূপ কুমুদ এবং রাক্ষদরূপ কোঁকঝুলের 
রূপক অলঙ্কারের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়, যছুনদ্ধনের অন্ুবাদেও এই সব 

আলঙ্কারিক প্রয়োগ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে আলঙ্কারিক প্রয়োগ 

১। জগন্নাথ বলপভ ১/০ শ্লোক 

২। জগন্নাথ বল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পুঃ ২খ 
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যথাযথ বজায় রাধিয়াও দেখা যায় যহুনন্দন মূল ক্সোকের “রক্ষ কোকুলাণি' স্থলে 
“বক্ষজ সমৃহগণ” বলিয়! ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন । অর্থাৎ বঙক্ছজাত বিষয়, 

বা! স্ব লমূৃহের কথা বলিয়াছেন, রাক্ষলরূপ চক্রবাঁক কুলের কথা বলেন নাই। 

মূলতঃ চক্রবাককে রাক্ষসতুল্য মনে কর! যায় না। প্রসিদ্ধি আছে যে চক্রবাক-মিথুন 

দিবাভাগে মিলিত হইলেও নিশাকালে তাহার! বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছেদের 

ফলে যে বিরহ অনিত কোমল করুণ আর্তনাদ তাহাদের কণ্ঠে প্রকাশ 

পায় তাহা কবিগণের কাব্যে রূপ নেয়। রক্ষণ" শব্দ এইস্থলে ঠিক প্রযোজ্য 
নয়। অতএব অনুমান করা যায় শব্দটি “রক্ষ' না হইয়া “বক্ষ হইবে । সম্ভবত 

ভ্রমহেতু “ব' এর নিম্মদেশে একটি বিন্দু যোগ হওয়ায় এই বিভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছে। কিন্তু যছুনন্দন সম্ভাব্য অর্থ ধরিয়াই--“বক্ষজ সমৃহজন সে যে 

চক্রবাকগণ' খলিয়! চক্রবাক ও চক্রবাকীর নিশাকালের বিরহ-সাদৃশ্ত অনুসারে 
বক্ষজ শুন ছুইটির কৃষ্ণ বিরহ-দশার উপমাজনিত অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন । 

রূপক অলঙ্কারে মগ্ডিত এই ্ লোকটির স্থন্দর অনুবাদ লোচন দাসও করিয়াছেন । 

লোচনের ভাবান্বাদ ও দ্বাদশটি চরণে বিধৃত । তবে প্রথম চারিটি চরণ বক্তব্যের 

ভূমিকা-ম্বরূপ রচিত। দৃষ্টাস্ত-ম্বরূপ পদটি উদ্ধৃত হইল-__ 

কহ বলে শুন সখ টাদে নানা রূপ দেখি 

এ চাদে সে সবগুন কোথা । 

হাস কহে আর জন ন] ভাবিহ অন্তমন 

সেই গুণে পুর্ণ চন্দ্র হেথ। ॥ 

দেখিয়! ব্রজের ইন্দু উথলয়ে প্রেমসিখধ 

গোপিকার জানিহ নিশ্চয় । 

মুনির কুমুদ চত যে বা করে প্রফুলিত 

সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥ 

অন্থরাদি চক্রবাক টাদে হেরি পায় শোক 

দুঃখ পাইয়। চাদে নিন্দ। করে। 

জগৎ উজ্জল কর মুখচ্ছলে শশধর 

মনের তিমির করে দুরে ॥১ 
টি 

১। জঙগর্লাথ বল্পভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃঃ ৫ 
পি পিসী সিসি াস্পিলল শো িপপাপস্পেসপেপ্পী শীত 
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লোচন মূলের অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শনে গোপরমনীগণে প্রেমসিদ্কু উদ্বেলিত 
হওয়ায় কথ। প্রায় আক্ষরিক তাবে বলিয়াছথে ন_ 

দেখিয়া ব্রজের ইন্দু উলয়ে প্রেম সিন্ধু 
গোপিকার জানিহ নিশ্চয় ॥ 

চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছলিত হয় সেইরূপ ব্রজকুল চঙ্জের দর্শনে গোপীকার 

প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে। যোগীগণের চিত্ত ও যে ব্রজের ইন্দু দর্শনে কুমুদের 
হায় প্রস্ষুটত হইয়৷ ওঠে রূপক অলঙ্কারে মণ্তিত এই সব কথাও প্রায় আক্ষরিক 

ভাবেই বলিয়াছেন। দেখা যায় মূল ক্স োকের 'রক্ষ কোককুলানি, উক্তির 

ভাবান্ুবাদে যছুনন্দন যে স্বাতন্্ব আনয়ন করিয়া “বক্ষজ সমৃহগণ' বলিয়াছেন, 
লোচনে সেরূপ কোন ্বাতন্ত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তিনি সেইখানেও মূলাচসারে 

“অস্থরাদি চক্রবাক' বালয়াছেন। 

অকিঞ্চন দাসও এই মূল শ্লেকটির অগ্রবাদ প্রায় আক্ষপিকভাবে করিয়াছেন । 

ৃষ্টাস্তম্বরূপ পদটি উল্লিখিত হইল-__ 

মধুিপু মুখ ছান্দে উপদেশ করে চান্দে 

হৃদয়ে যে আনন্দ বাঁট়ায়। 

মুনগণ তন্থু মন প্রফুল্ল কমল বন 

সে আনন্দ কহনে ন। যায় ॥ 

গোপক্গনাগণ তথি চিত্তের কাম পয়োনিধি 

নির্ভয়ে করয়ে উদ্ভাবন 

কোকাদি রাক্ষপগণ শোকেতে আকুল মন 

ত। সবার বাড়ায় কল্পনা ॥ 

কার স্থ কার হুঃখ বাড়ায় কষ চন্দ্র দুঃখ 

চঙ্খ সম করে ব্যবহার । 

তো সবার হৃদয় চগ্জর করুক উদয় 
প্রেমানন্দ করুন বিস্তার» ॥ 

লোচন ও যছুনন্দনের অন্ুবার্দের তুলনায় অকিঞ্চনের এই অন্বাদে সেই রকম 
উৎকধতা লক্ষ্য কর! যায় না। অকিঞ্চন যেখানে বলিয়াছেন-__“মধুরিপু মুখ 

সদা সস 

১। জগনাথ বলত, বঃ নঃ খ্ুঃ মু ২২৩৫/১৭১ ১/৩ 
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ছাঁন্দে উপদেশ করে চান্দে' এই “উপদেশ করে চান্দে? কথাটির ঠিক তাৎপর্য 
বুঝিতে পারা যায় না। লোচন বা যছুনন্দনের ভাব প্রকাশে এরূপ অস্পষ্টতা 

নাই। ইহা ব্যতীত “কোকাদি রাক্ষগণ' এর শোকাকুল মনে “বাড়ায় কল্পনা' 

উক্তিটিও অম্পষ্ট। 

৮ চরণ বিশিষ্ট মূল গ্রস্থের এই গ্লে। কটির-_ 

মুছুতর মারুত বেল্লিত পল্লব বল্লী-বলিত শিখগ্র: 

তিলক বিড়দ্বিত মরকত মণিতল-বিদ্বিত-শশধর-খণ্ডম্। 

যুবতি মনোহর বেশম্। 

কলয় কলানিধিমিব ধরণীম পরিণতরূপ-বিশেষম্॥ গ্ু ॥ 

খেলা দোলায়িত মণি কুগুল-রুচিরানন-শোভং 

হেলাতরলিত মধুর বিলোচন জনিত বধৃূজন লোভম্। 

গজপতি রুদ্র নরধিপ-চেতনি জনযুতু মুহ্মন্ভবারম্ 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু বূপমুদারম্ ॥১ 

ভ'ণতাও প্রশস্তিযুক্ত শেষ ছুইটি চরণের উল্লেখ ব্যত্তীতই শ্লোকের মূল ভাবের বিস্তার 
যহুনন্দন ২০ চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন । মূল শ্লোকে বল! হইয়াছে__যুবতী মনোহর 

বেশধারী এ মদন গোপাঁলকে দেখ, মনে হয় চত্তর যেন রূপ বিশেষ ধারণ করিয়। 

ভুবনে উদ্দিত হুইয়াছেন। ত্রুলতার পল্লব-বিতাঁন বিজড়িত মঘুরের পুচ্ছদকল মন্দ 

মন্দ বাদুতে আন্দোলিত হইতেছে । মরকত মুকুরে প্রতিবিদ্িত শশাঙ্ক খণ্ডও উহার 

তিলকের উজ্জগতার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে । শ্রীমুখমণ্ডলে 

দোলায়মান কুগডলে মুখের শোভা আরও উজ্ভ্রঙ্ল । হেলা নামক ভাঁব জনিত নয়নের 

তরল চাঁহনিতে ব্রজবালাগণের চিত্ত লোভে আর্ট হইতেছে । 

যহুনন্দনের অশ্বাদ__ 

গোপাল বাঁলক সঙ্গে নানা লীলা রসরঙগে 

যমুনা পুলিনে যায় হরি । 

বত্তিশ লক্ষণযুক্ত দেব দেবেশ্বর যুক্ত 

যায় অতি হর্ষ ভাঁবে ভরি ॥ 

১। জগন্নাথ বল্পত, ১/২২ শ্লোক । 



বৈষ্ব লাহিত্য ও যছুনন্দন ১৩৩ 

মরকত দূরপণ জিনি তনু বিলক্ষণ 

মন্দ মন্দ করযে গমন । 

চূড়ায় মযুর পুচ্ছ তাহাতে পল্লব গ্রচ্ছ 

মু বায় ফোলায় সঘন ॥ 

ললাটে তিলকভাল *রকত মশিস্থল 

বিলম্বিত যেন শশধর। 

যুবতি মোহন বেশ মাতাঁয় গোলক দেশ 
দেখ দেখ অতি মনোহর ॥ 

কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তায় 

তিভূবন উ্জোর করিয়া । 

দেখহ তেমন হেন রন্তিপিতি মনোরম 

পরিণতি রূপ মোহনিয়। ॥ 

স্বন্দর বদন শোভা কোটিচন্দ্র মনলোভা 

গণ্ড দরপণ দুই তথা । 

শ্রবণে মকর মাণ কুণ্ডল সে স্থর্দেলিনি 

রুচিব্র ক্লচির শোভে যথা ॥১ 

২* চবণের মধ্যে প্রথম চারিটি চরণ মৃলস বক্তব্যের ভূমিকা স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে । 
মূল গ্লোকে এইরূপ ভূমিকা বা পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় না। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ 
চরণ ছুইটিও মূলাতিরিক্ত সংযোজন] । যছুনন্দন এই সব স্থলে মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন । লোচনদাঁস এই শ্লোকের যে ভাবান্রবাদ করিয়াছেন তাহা প্রধানত 

মূলান্থযায়ী। তবে অন্থবাদদ অনেকট। আক্ষরিক হইলেও সাজাইবার পারিপাট্যে 

এবং বর্ণনার গুণে রচনায় বিশেষ সৌন্দর্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ষথা_ 

যুবতি মনোহর ও না বেশ গে! । 

অবনীমণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন 

সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ পক ॥ 
স্পীড ররর ৯ 

১। জগন্নাথ বল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ €ুক। 



১৩৪ বৈষুব সাহিত্য 'ও যছুনন্দন 

চুড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গে! 
তাঁহে উড়ে মযুরের পাখা । 

যেন চাদের উপরে চাদ উদয় করিল গে! 

ললাটে চন্দন বিন্দু রেখ ॥ 

সঘনে দোলায় কানে মকর কুগ্ডল গো 

কুলবতীর কুল মজাইতে । 

উহার নয়ন কুন্থম-শর মরমে পশিল গো 

ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে ॥ 

এমন স্বন্দর রূপ কোথা হতে এল গো 

মনোতব ভূলিল দেখিয়া । 

লোচন মজিল সই ও রূপ সাগরে গে! 

কি বা সে নাগর বিনোদিয়! ॥১ 

মূল শ্লোকের ৮ চরণের ভাব লোঁচন ১৫ চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অনুবাদে 
যুনন্দনের অনুবাদের হ্যায় দীর্ঘভাব বিস্তার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। 

এই অনুবাদ অনেকট। আক্ষরিক, মূল ভাব ব্যক্ত করিতে কবির মৌলিকত৷ প্রকাশ 
পায় নাই। তবে শেষের চারিটি চরণ মূলাতিরিক্ত । “এমন স্ন্দর রূপ কোথা 
হতে এলো গে।' গ্রভৃতি উক্তি মূল ক্পোকে নাই । শেষের এই চারিটি চরণ কবির 

নিজমনের ভাবাভিব্যক্তি রূপে গণ্য হইতে পারে। লোচন ও যছুনন্দনের 

অন্্বাদের পর্ধালোচন৷ করিলে দেখ! যায় লোচনের অনুদিত পদটি যেমন শ্বচ্ছ সরল 

ভাষায় রচিত, যছুনন্দনের ভাষায় সেইস্থলে পাত্িত্য প্রকাঁশের লক্ষণও দেখা যাঁয়। 

লোচন যেখানে সহজ ভাষায় বলিয়াছেন 

চুডাঁর উপরে শোভে নানাফুল দামগে! 

তাতে উড়ে ময়রের পাখা । 

যছুনন্দন এই ভাবটিই সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া! বলিলেন-_ 

চুড়ায় মযুর পুচ্ছ তাহাতে পল্লব গুচ্ছ 

মুহুখায় দোলয় মঘন। 

লোচন সহজ ভাষায় আস্তরিক পুণভাবে বলিয়াছেন ঝ্ল্য়া বক্ব্য অধিক মর্মম্পশী 

4০» স্পা পপ 

১। জগন্নাথ বললভঃ রসিকমোহম বিদ্ভাভুষণ সম্পাদিত; পৃঃ ১৬! 



বৈষ্ণব সাশছিত্য ও ঘছুনন্দন ১৩৫ 

বলিয়া মনে হয়। আবার, যেসব স্থলে তিনি “গো” শক গরয়োগ করিয়াছেন, 

যেমন, 'নান! ফুল দামে গে, "উদয় করিল গো?» 'মরমে পশিল গো" ইত্যাদি 

হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশের শব্গুলি পর্দে বিশেষ আত্তরিকতাঁর কি 

করিয়াছে । 

শ্রুকষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্টা শ্রীরাধার কেলি বিপিন গমনের ষে স্বন্দর চিত্র 

রামানন্দ রায় অস্কণ করিয়াছেন-_ 

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং 

পহ্কজমিব মৃদু মাঁরুত চলিতম্। 

কেলি বিপিন প্রবিশতি রাধা 

প্রতি পদ সমূদ্দিত মনসিজ বাধা ॥ ফর ॥ 

বিনিদ্ধতী মুহুমস্থর পাঁদং 

রচয়তি কুগ্তর গতি মন্ুবাদম্ ॥ 

জনয়তু রুদ্র গজাধিপমুদ্দিতং 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্ ॥৯ 

_শ্রীরাধা কেলিকাননে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃছুমন্দ বাযুচালিত পঙ্ছজের 

হ্যায় এদিকে সেদিকে আঁখিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । প্রতি 

পদ্দক্ষেপেই কন্দর্পের বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। সেইজন্য তাহার গতিতঙি 

কুপ্তার গমনের ন্যায় মন্থর হইল । 

গেগডকিরী রাগে রচিত এই শ্লোকটির অনুবাদে যছুনন্দনের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা 

যায়। মূলভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যখা_ 
পরম আনন্দ মনে যায় ধনি বুন্দাবনে 

মনে দেখে শ্যাম নবঘন ॥ 

দীঘল নয়নী ধনি চতু্দিকে নিছারিণী 
ূ দেখিতে চাঁহয়ে ঘনশ্যাম । 

তাহাতে পঙ্কজ আখি ঘন দোলে হেন দেখি 

বাহুচালে পঙ্কজিনী ঠাম ॥ 

১। জগন্নাথ বল্পভ, ১৩৭ শ্লোক। 



১৩৬ বৈষ্ণব লা'হত্য ও যদুনন্দন 

মনে হেন কাম বাধে তাহাতে অস্থির রাধে 

চলি যাঁয় মন্থর গমনে। 

মুদু পদ ধরি যাহ! পল্মলন ভরে তাহা 

লাখে লাখে পডে অলিগণে ॥ 

তপ কাঞ্চন কান্তি বাঁলার্ক বিজুরি ভাতি 

ম্ুতন করে টলবলে । 

গমন মাতঙগ জিত প্রেমময়ী সুমুরতি 
এ যছুনন্দন সহ চলে ॥১ 

শ্ররাধার বুন্দাবনে কেলি-কাননে প্রবেশ ভঙ্গি, কুঞ্জর গতির ন্যায় যন্থর পাদন্যাস» 

পঙ্ছজ আখির ইতস্তত চঞ্চল দৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয় মূলাহুপারেই যছুনন্দন 

অন্চবাদ করিয়াছেন । কিন্তু শ্রারাধার চরণ কমলের মুহু পদক্ষেপ বনদেশের 

যে স্থলে পড়ে বনদেশের সেই সব স্থল যেন “পন্মবন ভরে তাহ।' বলিয়া! মনে 

হওয়ায় লাখে লাথে আল আয়া সেইখানে উপস্থিত হয়ঃ এই কথ! রামানন্দ 

মা বলিলেও যছুনন্দন স্বতন্ত্রভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করি! পদে নূতন সৌন্দর্ 
সষটি করিয়াছেন । ইহা ব্যতীত শ্রীরাধর অঙ্গ যে “তপ্ত কাঞ্চন কাস্তি' ও 

' বালার্ক বিজুগি ভাঁতি'-র ন্যায় সমুদ্জল এই উক্তিও মূলা:তিমিক্ত। 

লোচনদাদ এই গপ্লোকটির যে অন্রবাদ রচনা করেন তাহাঁও আক্ষরক 

অনবাদের সীমা অত্িত্রম করিয়া ভাবান্ুবাদের স্বন্দর নিদর্শনরূপে প্রকাশ 

পাইয়াছে। যথা 

চলিঙ্প ব্রজমোহিনী ধনী নুগজর ধর গমণী 

কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ রমণী। 

মদন আতঙ্কে পুলক অঙ্গ নব অন্ররাগে প্রেম তর 

চঞ্চল মুগ নয়নী ॥ 

কবরী মগ্ডিত মালতী মাল নব জলধরে গড়িত জাল 

স্বকিত চকিত অমনি । 

বদন মণ্ডল শারদ চক্র মদনের মনে লাগিল ধন্দ 

নিখিল ভূবন মোহিনী ॥ 

১। জগন্নাথ বল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৭খ 



বৈষ্ণব লাহিত্য ও যদ্ছুনন্দন ১৩৭ 

নীল বসন রতন ভূষণ মণিময় ছার দোলয়ে সঘন 

কটিতলে বাজে কিন্কিণী। 

চরণ কমলে মাতল তৃঙ্গ  মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ 

সদ করে গুণ গুণ ধ্বনি ॥ 

চকিত যুগল নয়ন স্পন্দ খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ 

চম্পক কাঞ্চন বরণী | 

হেলিয়া ছুলিয়! চলিল রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে 

লোঁচন মন রজনী ॥ 

লোচনের 'ব্রঙ্মমোহিনী ধনী” শ্রীনাধা নিব অন্রাগে' পুলকিত অঙ্গে কষ্খদ্শনে 
চলিয়াছেন ৷ তাহার পরিধানে নীল বসন, গলায় মণিমস্জ হার, মালতীমাঁলায় কবরী 

মণুত, কটিদেশে কিস্কিণীর রুচুঝুগ ঝঙ্ক|র ইত্যার্দির কথ| কবির বর্ণনায় কবিত্বময় 

রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে । রামানন্দ এই সব কথ। বলেন নাই, কিন্তু রামানন্দের 

বর্ণনায় যেখানে আছে--প্রতিপদ সমুদ্দিত মনসিজ বাঁধা" অর্থাৎ কৃষ্দর্শন, 

অনভিলাসী শ্রীরাধার প্রতিপদক্ষেপে মদন পীড়ায় মন্থর হইতেছল, এইরূপ 
অন্রাগময় অথচ গান্তীর্ধ পূর্ণ রাধাচিত্রের যে বর্ণনা দিপ্লাছেন রামানন্দ, লোচনের 
শ্ীাধার গমন বর্ণনা সেরূপ নয়। সেখানে শ্ীরাধ। হেলিয়। ছুলিয়া রঙ্গভরে 

গমন করেন--হেলিয়া ছুলিয়। চলিল রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে যহুনন্দনের 

শ্ারাধাও এরূপ নিঃসক্ষোচে হেলিয়। ছুলিয়! গমন করেন নাই তাহা আমর! 

পৃৰেই দেখিয়াছি। পূর্বরাগের নায়িকার পক্ষে প্রথম অন্ুরাগের অবস্থায় হেলিয়! 
ছুলি্য়। রঙ্গতরে প্রিয় সন্গিধানে গমন করা সঙ্গতহয় না। অতএব দেখা যায় 

লোচন এই পদটির অনুবাদে স্থানে স্থানে বিশেষ পৌন্দর্য সৃষ্টি করিলেও 

শ্রবাধাকে এইস্থলে চপল! নায়িকা করিয়৷ যেন কবি-কল্পনায় উতকর্ষতা আনয়ন 

করিতে পারেন নাই। 

শ্রীরুষ্ণকে চোখে দেখিয়া কামবাঁণে বিদ্ধ! শ্রীরাধার অভিনব ভাবোদয়ের 
কথা মূল গ্রস্থের গান্ধার রাগে রচিত লোকে বলা হইয়ছে__ 

হরি হরি! চন্দন-মারুত-পিকরুতমন্তকুরতনু-বিকাঁরং | 

তির ইতুমিব সা কতি কতি সস! রচয্তি ন শিশুবিহারম্॥ 
পপ পপ ররর মস 

১। জগন্নাথ বল্লত, রসিকমোহুন নিদ্বাভুষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ২ ৩ 
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উপনত মনমিজ বাঁধা । 

অভিনব ভাব ভরানপি দধতী শিব-সীদতি রাধা ॥ ঞ॥ 

অভিনয়-নিশ্চল-নয়ন যুগল-গলদম্বকপাননবারং । 

রহুসি হুটাছুপযাতি সখী মন্থুরচয়তি সৌহাদ সারম্১ ॥ 
-হুরি হরি! সেই ক্ষীণাঙ্গিণী চঞ্চল সমীরণ ও কোকিলের রবজনিত মদদনবিকার 

দুর করিবার জন্য শিশুর ন্যায় কত প্রকার বৃথা চেষ্টাই করিতেছেন । মনসিজ 

বাধাগ্রন্ত শ্ীরাধা অভিনব ভাবসকল ধারণ করিয়া কতই না বিষঞ্জ হইয়া! আছেন। 
তাঁহার অবিরল নিশ্চল নয়ন যুগলের অশ্রধার! ঝরিত্েেছে। কখনও বা নির্জনে 

সথীগণের নিকট গমন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকট কত সুহাদ ভাব প্রকাশ 

করিয়। দৈন্যময় বিষাদ ব্যক্ত করিতেছেন। 

যতুনন্দনের ভাবান্ুবাদ এইস্থলে সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার একটি 

কারণ এই যে দ্বিতীয় অস্কের এই বিংশতি সংখ্যক ক্লোকের মুূলতাব ইহারই 
পূর্ববর্তী উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধার চন্দ্র দর্শনে এবং পিকরবে যে অনঙ্গ বেদনা 
উপস্থিত হইবার কথা বল] হইয়াছে তাহারই প্রতিত্রিয়া বিংশতি শ্লোকে বিশেষ- 

ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় বিংশতি শ্রোকের অনুবাদ অংশ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে । কিন্ত 

দুইটি শ্রোকের মূলভাব অবলম্বন করিয়৷ যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সমুদয় 

অংশই ব্যক্ত হইয়াছে__ 

দেখিয়] পুণিমা শশী কহে বহি রাশি রাশি 

পোড়াইছে মোর ওন মন | 

এতেক কহিলে কোপি রহে সভে তন ঝাপি 

তেতেঞ্ি কে মদন বেদন ॥ 

সখি হে এভন বেদনে ধনি রাই। 

অভিনব প্রেমদাহ ব্যথা পায় হিয়া মাহ 

বেকত করিতে কেহো নাই ॥ 

কোকিলের ধ্বনি শুনি চমকিত হয় ধনি 

কর্ণঝাপে ছুই হস্ত দিয়! । 
কহে কিয়ে বভ্রাধাত জন্মাইছে উৎপাত 

প্রাণ বাঁধি কেমনে করিয়া | 

বল্পভ, ২/২* শ্লোক । 
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সখগণ পুছে যবে উত্তর না করে তবে 

অবনত মুখী হয়া রহে। 

মলয় পবণ পাই ঘর্ষ পড়ে অঙ্গ মই 

কছে কি বা বিষে গরাশয়ে ॥ 

কারণ নাতিক জানে জল গলে স্থনয়নে 

অনুক্ষণ নাহি অবসর । 

নিভৃতে সখীর কানে কহে কথা অনুষ্ঠানে 

না কহয় কি তাঁর অস্তর ॥ 

এই সব অনুষ্ঠানে জানিলু তো অন্মানে 

যাহ1রে পীড়য়ে অতিশয় । 

যার ব্যথা সেই জানে ক্চন কহয়ে আনে 

অতএব কহিল নিশ্চয় 1১ 

উনবিংশতি শ্লোকে যেখানে বল হইয়াছে_-শিশিনি নয়ন পাতে নাদরাছুন্মদানাৎ 

রুতমনচ পিকানাং কর্ণরোধশ্চলেন২” | অর্থাৎ শ্রীরাধ! চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি দানে 

অনাদর দেখাইতেছেন এবং প্রমত্ত কোকিলের রবে ছলপূর্বক কর্ণরোধ করিতেছেন । 
এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া পদের প্রথম দ্বিকের ১১টি চরণ রচমা করিয়াছেন। 

উনবিংশতি শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে-প্রতি বচনমপার্থং যৎ সখীনাং কথাস্থ 

'্মরবিলসিতমস্ান্তেন কিঞ্চিত প্রতীত্ম্।”৩ অর্থাৎ সখীর! কোন কথা জিজ্ঞাসা 

করিলে তাহার অর্থহীন উত্তর দ্রিতেছেন, এই সকল লক্ষণ দ্বারাই কন্দর্পের বিলাস 

প্রভাবের অনুমান করা যায়। পদের ছাদশ হইতে পঞ্চদশ চরণে উনবিংশ ল্লোকের 

এই দ্বিতীয় অংশের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । পদের পরবর্তী ৮টি চরণে বিংশতি 

ক্পলোকের ভাব প্রকাশিত হইয়াভে । 

লোচনের পদ রচনায় দেখা যায় ছিতীয় অঙ্কের বিংশতি শ্লোকের অনুবাদের 

সঙ্গে উনবিংশতি শ্লোকের মিশ্রণ ঘটে নাই। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বিংশতি ক্জোকের 

অন্থবাদটি উদ্ধৃত হইল-_ 

১। জগন্নাথ বললভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১*খ 

হ। এ ২১৯ জোক 

ও। এ ২১৯ শ্লোক 

পপ পাপা ৩৪ 
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কি কহব রে সখী মনমিজ বাধ] । 

নব নব ভাবভরে তনু পুলকিত শিব শিব জপতহি রাধা ॥ প্র 1 

শীতল চন্দন পরশে সমাকুল পিকরুতে শ্রবণহি ঝাঁপ। 

মলয় সমীর পরশে হই জর জর থর থর নিশি দিশি কাপ ॥ 

অলি কুল গান শুনই বর নাগরী উথলত মান বিকার । 

গুরু পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বাঁলক-বিহাঁর ॥ 

নয়ন যুগলে গলে বারি নিরস্তর ঝমরু বদন সরোঁজে । 

তিমির তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ব্রজ্কুলরাজে ॥ 

রাইক বদন হেরি স্বন্দরী ফাটত হৃদয় হামারি। 

পামরী লোচন দান মরি যায়ব সো দুঃখ সহই না পারি ॥১ 

শ্রীরাধার অনঙ্গ, বিকারের ভাব বিংশতি গ্লোকের-_-চন্দন মারুত পিকরুত- 
মনুতনরতঙ্গ বিকারং, তিরফ্লিতুমিব সা কতি কতি সহস রচয়িত ন শিশুবিহারম্ 

প্রভৃতি উক্তি অনুসারে প্রথম ছয়টি চরণ রচন। করিয়াছেন । পদের সপ্তম অষ্টম 

চরণে ক্সোকের পরবর্তী অংশের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মূল শ্লোকে 
যেখানে বলা হইয়াছে--“টাছুপযাঁতি সখী মম্ুরচয়তি সৌহৃদ সাঁরম্” এই অংশের 
উল্লেখ লোচন করেন নাই। তথাপি বলিতে হয় রাধার অনঙ্গ বিকাঁরের কথায় 

বিংশতি শ্লোকের ভাবাঙ্গবাদে লোচন যেমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন যছুনন্দন 

তাহ! দেন নাই। লোচন বলিয়াছেন-_-“ঙিমির তিরোঠিত নিভৃত নিকেতনে 

চিন্তই ব্রজকুল রাজে', শ্রীরাঁধা যে নিভৃত নিকেতনে ব্রঙ্গকুল রাজের চিন্তা 

করিতেছেন এই কথ! রামানন্দের শ্লেকে নাই। যছুনন্দনও বলেন নাই। 

এইখানে নিজন্ব কবিকল্পনায় যৌলিকত্ব স্ষ্টি করিয়াছেন লোচন। 

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষাংশের বর্ণনায় দেখা যায় রাধার অনঙ্গবিকার জনিত 

অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সখীগণ রৃষ্ণে অনুগত! রাধার মনোবেদনা দূর করিবার 

অভিপ্রায় লইয়া কৃষ্ণ নমীপে গেলে শ্রীরুষ্ণ শখীমুখীকে বলিতেছেন_ “ভক্রে 

তন্রিবর্ত্যতাং অসদৃখাৎ সাহুসাদিয়ং বালা'২-__ভদ্রে এই অযোগ্য অনুচিত সাহস 

হইতে উহাকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য! শ্রীরুঞ্চ বলিতেছেন যে তাহাকে অনুনয় 

পূর্বক এই কথ বুঝাইয়৷ বলিবে_- 

১। জগন্নাথ বললভ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থঃ পৃঃ ৩৮। 

ৎ। এ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৪ক 
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শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী | 

রবিমচুনৈব বুষস্যাতি রজনী ॥ 

কুলবণিতানা মিদমাচরিতৎ। 

পরপুরুষা ধিগমে গুঙ্তুরিতং ॥ 

শশিমুখি বারয় বারিজ বদনাং। 

অনুচিত বিষয় বিকঙ্থর মদনাং ॥ 

সা যদি গণয়তি ন কুল চতিত্রং। 

কি মতি বয়ং কলয়াম ত চিত্রং ॥১ 

--চন্দে নলিনীর অনুরাগ হয় নাঃ রজনীও দিবাকরকে পতি বলিয়া গ্রহণ 

করে না, পরপুরুষের প্রতি কুলকাঁমিনীগণের এইরূপ আচরণ অতিশয় পাপজনক 

কাজ। শশিমুখি, তুমি এই পন্পমুখী শ্রীরাঁধকে এইরূপ কাজ করিতে বারণ 

কর। অনুচিত বিষয়ে প্রমত্ত মদন বিকার গ্রন্ত হওয়া উচিত নহে। যদি 

তিনি আপনার কুল ও চ'রত্র রক্ষ! না করেন, আমরা তাহা! আশ্চর্ষ বলিয়া 

মনে না করিব কেন? 

মল্লার রাগে রচিত এই গ্লোকটির ভাবাজবাদ যছুনন্দন ১৬ চরণে সম্পর 

করিয়াছেন । যথা 

শশি গ্রতি রাগ কিয়ে নূলিনী অন্তরে রহে 

কভু নাকি শুনিয়াছ ইহ] । 

রজনী কখন নাকি সুর্্যক বাঞ্ছয়ে রতি 

অতিশয় বিনতি হইয়! ॥ 

কুলের বনিতা যেই পরপতি ইচ্ছে মেই 

মতি পাপী বেদ নিরূপণ। 

অতএব এশিমুখি বার গিয় পদ্মমুখী 

অনুচিত সেই কর যন ॥ 

তিহে৷ যদি কুলশীল লঙ্জাঁভয় না গণিল 

অন্যের তাহাতে কিবা খেতি। 

আমরা কি না দেখিব কম্বনাদি ন! শুনিব 

না লইব এই কুরীতি ॥ 
5 

১। জগন্নাথ বলত, ২৪৬ ক্লোক। 



১৪২ বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এত শুনি শশিমুখী হৃদয়ে হইয়া দুঃখী 
আইলেন রাধিকার পাশে । 

অপূর্ব অমৃত কথা পরামৃতানন্দলতা 

এই গায় যছুনন্দন দাসে১ ॥ 

যছুনন্দনের এই ভাবাহুবাদ একাস্তভাবেই মূলাগপারী। এমন কি রামানন্দ 

বণিত প্রেমাদর্শের মত সমর্থন করিয়া তিনিও শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমানরাগকে 

'কুরাতি” বলিয়াছেন। কিন্তু লোচন এই গশ্লোকের ভাবাজবাদ মূলান্ুসারে 
করিয়াও শেষাংশে স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । দৃষ্টাস্তম্বরূপ লোচনের 

পদটি উদ্ধৃত হইল-_ 

সখি বিচারিয়। দেখ মনে। 

নিজ পতি বিনে সতী অন্যজনে 

না হেরে নয়ন কোণে ॥ ফ্॥ 

দেখ অন্রমানি কখন নলিনী 

শশধরে নাহি ভজে। 

ছেরি দিনমণি সেই যে যামিনী 

স্বপনে না কভু মজে ॥ 

যে বা কুলবতী তার এই রীতি 

নশ্যয় বলিল তোরে। 

সেই পদ্মমুখী শুন প্রাণ দখি 

।বনয়ে বুঝাবে তারে ॥ 

তেজি কুলধর্ম অন্থচিত কর্ণ 

সে ধনীর উচিত নয় । 

একথা শুনিয়। কাপে মোর হিয়া 

সখি নিবেদিবে তায় ॥ 

আস পাপী পাল পিস পপ পাপ ৯১০১ পল 

১। জগন্নাথ বল্পতঃ কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৪খ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৪৩. 

কষ্ণের বচন শুনিয়া! তখন 

সজল শশীর আখি । 

আশ্বামি লোচন করে নিবেদন 

তবকি বা! দোষ সখি ॥১ 

১৯টি চরণে রচিত এই পদের প্রথম দিকের ১৩টি চরণে মুল শ্লোকের প্রতি আনুগত্য 

লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শেষের চরণ ছয়টি লোচনের স্বকীয় রচন৷। রামানন্দের 

মতে কুলকাঁমিনীগণ পরপুরুষে প্রেম আচরণ করিলে তাহা দোধণীয়, কিন্তু লোচন 

এইস্থলে সখীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া! বলিলেন_-“তব কিবা দোষ সখি" অর্ধাৎ 

শ্রীরাধার অনুরাগ উদয়ে দোষ কাহারও নাই । কারণ এন্ুচিত হইলেও প্রেম তে 

বিচার করিয়া উপস্থিত হয় না, লোচনের এই বলিষ্ঠ মতবাদ পদে বিশেষ সৌন্দ্ 

স্থটি করিয়াছে । 

তৃতীয় অঙ্কের নবম শ্লোকে দেখা যায় রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগহীনতা দেখিয়া, 

থ্দে করিয়া মদনিকাকে বলিতেছেন-- 

দেবি মদনিকে কঃ প্রকারঃ 

প্রেমচ্ছেদদরুজোইবগচ্ছতি হরিনায়ং ন চ প্রেম বা 

স্থানাস্থানমবৈতি নাপিমদনো জানাতি নো! দূর্ববলা: 

অন্যে বেদ নচান্য দুঃখ মখিলং নো জীবনং বাশ্রবং 

দবিত্রাণ্যেব দ্রিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃকা গতি: ।২ 

_হুরি তে। প্রেমচ্ছেদের বেদন। জানেন ন। | প্রেমও স্থানাস্থান জানে না।' 

ম্দনও আমার্দিগকে ছুবলা জানিয়। দয়া করিতেছে না। এ জগতে কেহ কাহারও 

দুঃখ বোঝে না। জীবন তো! কাহারও বশীভূত নয়। ফৌবনও ছুই তিন দিনের 

বেশী স্থায়ী হয় না। হায় বিধাতা এখন কি উপায়? দেবি মনিকা একি 

হইল? 

যছুনন্দন এই শ্লেকটির ৩৫ চরণ বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ ভাবান্বাদ রচম। 

করিয়াছেন 

১। জগন্নাথঞ্বল্পত, রসিকমোহন বিদ্বাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪। 
| এ ৩৭ শ্লোক 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনম্পন 

প্রেমাঙ্কর হইল তাহারে ভাঙ্গিল 

তাথে যর দুখ হয় । 

কুষ তাহা জানে শঠতা মরমে 

বাহিরে না পররায় ॥ 

সখি হে না বুকিয়ে বিধি নাট কাজ । 

সখের আশয়ে ভ্ুঃখ গ্রকাশষে 

জগত ভব্রিল লাজ ॥ 

তবে যদি বল কেনে প্রেম কর 

তাহ কহি শুন এবে। 

যে পাপ পিরিতি তাহা কুরীতি 

স্থানাস্থান নাহি ভাবে ॥ 

যে পাপী মদন সেহ অগেয়ান 

ন1 জানি অবলা বলি। 

পাচ বাণ দিয়! বিন্ধে বীণ হিজ। 

প্রা করে কলকলি ॥ 

আনের বেদন আনে নাহি জানে 

সে সব জানয়ে সতি । 

অন্য কাহা লেখি ন1 জানয়ে সখী 
কহে ধেধ্য কর মতি ॥ 

ধৈরজ করিতে পারি যদ চিতে 

তবে কি এমন করি। 

হিয়া কাটে যবে ডাকি কহে তবে 

কহিলে ধৈরজ ধরি ॥ 

জীবনে যে হয়ে ব্চন শুনয়ে 

কহিলে না রহে তেঞ্িও। 

শতবষ সবে কখন কি হবে 

চপল। অবলা মু ॥ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ১৭: 

এই যে যৌবন দিন ছুই তিন 

রু্ণ ইচ্ছ। করে যাকে। 

সে যৌবন গেলে কি বা সে বাচিলে 

মরণ ভালই তারে ॥ 

বিধি মে দারুণ অতি অকরুণ 

সকলি উন্ট| রীতি। 

কি করিব ইথে না পাৰি বুঝিতে 

এ যছুনন্দন রীতি ॥৯ 

যছুনন্দন রচিত এই পদটি আলোচন। প্রসঙ্গে, চৈতন্ত চরিতাম্বতে ধৃত কৃষ্দাস 

কবিরাজ গোসম্বামীকৃত এই গ্রোকটির ভাবানবাদের কথা বিশেষভাবে মনে হয়, 

কারণ কষ্জদাস গোস্বামীর রচনার প্রভাব যছৃনন্দনের পদটিতে স্পষ্টরূপেই প্রকাঁ* 

পাইয়াছে। দষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদটি উল্লিখিত হইল-_- 

উপজিল প্ররেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর 

কৃষ্ণ তাহা নাহিক রে পান। 

বাহিরে নাগর রাজ ভিতরে শঠের কাজ 

পর নারী বধে সাবধানে ॥ 

সখি হে ন! বুঝিয়ে বিধির বিধান । 
স্বথ লাগি কৈল গ্রীত চৈল দুঃখ বিপরী-ত 

এবে যায় না রহে পরাণ ॥ 

কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাম্বান 

ভালমন্দ নারে বিচারিতে | 

ক্রুর শঠের গুণ ভোরে হাতে গলে বাদ্ধি যোরে 

রাখিয়াছে নারি উকাঁশিতে ॥ 

যে মদন তনুহীন পরপ্রোহে পরবীন 

পাঁচবাণ সন্ধে অঙক্ষণ। 

অবলার শরীরে বিদ্ধি করে জরজরে 

ছুঃথ দেয় না লয় জীবন ॥ 

১। জগনাথ ব্ল্রভ, কঃ রিং ৩৭৪৩১ পৃঃ ১৭ক 
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১৪৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুমন্দন 

অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাছা নাহি জানে 

সত্য এই শান্ত্ের বিচারে । 

অন্য জন কাহা! লিখি নাহি জানে প্রাণসধী 

যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে ॥ 

রুষণ কূপ পাঁরাবার কত্ত করিবেন অঙ্গীকার 

সখি তোর এ ব্যর্থ বচন। 

জীবের জীবন চঞ্চল যেন পল্প পত্রে জল 

ততদ্দিন জীবে কোনজন ॥ 

শত বৎসর পর্্যস্ত জীবের জীবন অস্ত 

এই বাক্য কহন! বিচারি | 

নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন 

সে যৌবন দ্দিন ছুই চারি ॥ 
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাষ 

পত্জেরে আকধিয়া মারে। 

রুষ পরছে নিজ গুণ দেখাইয়া হরে মন 

পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ভারে১ ॥ 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন প্রথম চরণে বলিয়াছেন-_-“উপছ্গিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল 

যে ছুংখ পৃর”, যছুনন্দন তাহার পদে প্রথম চরণেই ঠিক একই ধরণের উত্ভি" 

করিয়া বলিলেন _ “প্রেমাঞ্ছুর হইল হাহারে ভাঙ্গিল' তৃতীয় চরণে কৃষ্দাস যেখানে 

শ্রীকষ্ণ চরিত্রের কথা বলিতে যাইয়।_-ভিতরে শঠেরকাঁজ' বলিয়াছেন, যদুনন্দনও 

যেন অস্ক কিয়৷ ঠিক তৃতীয় চরণেই কৃষ্ত্দীসের কথাটি পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন-__ 

শঠত। মরমে' অথচ রামানন্দ শ্রীকষ্ণের শঠতার কথা উল্লেখ করেন নাইঃ 

যদুনন্দন এই উক্তি একাস্ততাবেই রুষ্তদাসের উক্তি অন্ুপারে করিয়াছেন । এইবপ 

উভয়ের রচিত পদের পঞ্চম, ষ্ঠ, অষ্টম, ষোড়শ, যটবিংশতি, অষ্টবিংশতি চরণেও 

একই প্রকার উক্তি দেখ যায়। অতএব যছুনন্দন যে এই স্থলে পূর্ববর্তী 

কবি কৃষ্গদাস কবিরাজের রচনা রাঁতির অশ্করণ করিয়াছেন তাহা! বলিতে 

পারা যায়। 

১) চৈতস্কচগ্সিতামৃতঃ পঙ্ডিতবর হরেকুষ্ঝ মুখ্নপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রস্থ, পৃঃ ১৪৮। 
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কিন্ত লোচনদা'স রচিত এই গ্লোকের অনুবাদটি কৃষ্দাস কবিরাজের পদ প্রভাব- 

মুক্ত । যথা-- 

সখি হে কি কহুব সে সব ছুখ। 

আমার অন্তর হয় জর জর 

বিদরিয়] যায় বুক ॥ ঞ্রু॥ 

প্রেমের বেদন না জানে কখন 

নিদয্ন নিঠুর হরি। 
কুলিশ সমান তাহার পরাণ 

বধিতে অবলা নারী ॥ 

প্রেম ছরাচার ন1 করে বিচার 

স্থানাস্থান নাহি জানে। 

সে শঠ লম্পট কুটিল কপট 

দিশি দিশি পড়ে মনে ॥ 

হাম কুলবতী নবীন! যুবত' 
কানুর পিরিতি কাল। 

তাহাতে মদন হইয়া দারুণ 

হদয়ে হানয়ে শেল ॥ 

আমনের বেদন আনে নাহি জানে 

শুনলে! পরাণ সখি । 

মোর মন হুঃখ তুমি নাহি দেখ 

আন জনে কাহ| লি ॥ 

কি দোষ তোমার পরাণ আমার 

মেহ যৌর বশ নয়। 

কান্গ বিরহেতে বলিলে যাইতে 

তথাপি প্রাণ ন! যায় ॥ 

নবীন যৌবন দিন ছুই তিন 
যেন পদ্ম পত্রের জল। 

বিধিমোরে বাম না হেরিল শ্যাম 

আমার করম ফল।॥ 
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সখীর সদন করি বিলপন 

সজল নয়ন ধনী । 

হেরিয়া লোচন আশ্বাস বচন 

করে জুড়ি ছুই পাি১॥ 

হরি যে প্রেমভলের বেদন! জানেন না, প্রেম যে স্থানাস্থান বোঝে না যৌবন 
যে মাত্র “দিন ছুই তিন' থাকে, এই সব কথা রামানন্দ রায়ের শ্লোক 

অন্থসারেই লোটন বলিয়াছেন। কিন্তু নবীন যৌবনকে লোচন যেমন 'পদ্ম পাত্রের 
জল” বলিয়া উপমা প্রদান করিয়াছেন এরূপ উপমা রামানন্দ, কৃষ্প্াস ও যছুনন্দন 

দেন নাই। আবার লোচন যেখানে পর্দের আরম্তে ভূমিকাম্বরূপ বলিজেন__ 

“সখি হে কি কহব সে সব দুখ" এইরূপ উক্তিও রামানন্দে নাই। 

আঅকিঞ্চনদাঁন এই শ্লোকের অন্তবাদ রামানন্দের অজসরণেই রচন। করিয়াছেন । 

যথা-_ 

বিধির বিধান বুঝা নাহি যায়। 
আমার যেমন দশা তোরে না জুফায় ॥ 

শৈশব হইল দূর উপজিল প্রেমাঙ্কুর 

আনন্দ বাঢল মোর মনে। 

তাহার বিচ্ছেদ ছুংখ স্মঙরিতে ফাটে বুক 

কুষ্ণ তাহ] কিছুই না জানে ॥ 

অগেয়ান প্রেম পাত্র নাহি বুকে পাতাপাত্র 

স্থানাস্থান না করে বিচাপ। 

সবল দুল জনে নাহি জানে মদনে 

হ] হা বিধি কি হবে আমার ॥ 

এই সব সশীগণ সভে মোর প্র'ণ সম 

স্ভে কহে ধৈধ্য কর মন। 

যাপন হুঃখ সেই জানে অন্য তাহ] মাহি মানে 

সত্য এই শাস্বের বচন ॥ 

চস উহ পেত 

১। জগন্নাথ বললভ।ঃ রলিকমোহুন বিদ্াডুষণ সম্পাদিত গ্রন্থ পৃঃ ৬৩ 
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মন বাক্য অগ্গোচর যৌবন যে সেহ পর 

দিন ছুই তিনমাত্র রয়। 

কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধুলম তার কি বা নিয়ম 

সখি তোর বাক্য ব্যর্থ হয় ॥১ 

তবে এই অঙ্থবাদকে একাস্ত আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় ন, কারণ “প্রেমাঙ্কুর 

উদয্সের কথা রামানন্দ উল্লেধ করেন নাই, কিন্ধু অকিঞ্চন বলিয়াছেন । রুষ্দাস 

ও যছুনন্দনের পদেও প্রেমাঙ্কুর উদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের 

পদে অকিঞ্চনের পদের উক্তির ন্যায় শ্রীরাধার শৈশবান্তে প্রেমাস্কুর উদয় হওয়ার 

কথা নাই। তাহারা শ্রীরাধার বয়ঃকালের কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং 

অকিঞ্চনের শ্রীরাঁধার যে শৈশব অবসানে কৈশোরকালে প্রেমাঙ্ছুর উদয়ে মনের যে 

আনন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথাও শ্তীহার! বলেন নাই। অকিঞ্চন এইস্থলে 

মৌলিক কবি কল্পনায় বলিলেন-__ 

শৈশব হইল দূর উপজিল প্রেমাঙ্কুর 

আনন্দ বাঢ়ল মোর মনে । 

কুষ্ণদাস, লোচন, যছুনন্দন ও অকিঞ্চন দাসের পদে চরণ বিন্যাসের পার্থক্যও লক্ষ্য 

করা যায়। রামানন্দ রায় মূল শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন চারটি চরণে । কৃষ্ণদাস 
ও লোচনের পদ সেইস্থলে ৩১ চরণ বিশিষ্ট । অকিঞ্চন দাসের পদটি ১৮ চরণ 

বিশ্ষ্ট। যছুনন্দনের পদে চরণ বা পংক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক । ৩৫টি চরণে 

মূলভাব বিস্তারিত হইয়াছে । ভাষার দিক দিয়! দেখা যায় কৃষ্তদাসের পদে 

কাহ।”, “যৈছে", “এছে? প্রভৃতি কয়েকটি ব্রজবুলি শকের ব্যবহার রহিয়াঙ্ছে 

লোচনের ভাষায় “হাম” 'কাহা' প্রভৃতি ছুই তিনটি ব্রজবুলির শব্ধ ব্যতীত তৎসম 

শবের ব্যবহারই বেশী । যছুনন্দনের ভাষায় কয়েকটি তৎভব শব্দ লক্ষণীয় । যথা 

“ধৈরজ", “পিরিতি, উন্টা'। অকিঞ্চনের ভাষায় কয়েকটি অর্ধ তৎসম শব লক্ষ্য 

কর! যায়। যেমন--“জুয়াঁয়'? গপভে”, “অগেয়ান?ঃ লোচনের ভাষায় অলঙ্কারের 

আড়দ্বর নাই, তবে নবীন যৌবনের সঙ্গে পদ্ম পত্রস্থিত জলের উপমাঁর প্রয়োগ 

করিয়া অলঙ্কার প্রয়োগের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্বাপন করিয়াছেন। রুষ্দাস কবিরাজের 
পদেও অগ্নির পতঙ্গ আকর্ষণের শক্তির সঙ্গে কের আকর্ষণী শক্তির সুন্দর উপম! 

১। জগন্নাথ বলত, বুনং গ্রঃ মং ২২৩৫১৭ 
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অলঙ্কারের নিদর্শন পাওয়। যায়। যছুনন্দনে এইবপ উপম। প্রয়োগ দেখা যায় না। 

“নদের 'দক হইতে দেখ! যায় কৃষ্দান এবং অকিঞ্চন দাস দীর্ঘ ত্রিপদী পয়ার ছন্দে 

পদ রচন! করিয়াছেন । লোচন ও যছুনন্দনের পদ লঘু ত্রিপদী পয়ার ছন্দে রচিত । 

রায় রামানন্দ মদন বেদনায় পীভিতা শ্রীরাধার পক্ষে প্রকৃতি জগতের পরিবেশও 

যে কত ক্লেশকর তাহার চিত্র আকিয়াছেন-__ 

মগ্ুতর গ্রপ্রদলি কুঙমতি ভ'ষণং 

মন্দমর্দস্তপগ-গন্ধ-কুত-দূষণম্। 

সকলমেহদীরিতং | 

কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতম্ ॥ ধু ॥ 

মত-পিক-দত্ত-রুজ-মুত্তমাধিকরং বনং। 

সঙ্গ স্থখসঙ্গমপি তুঙ্গ ভয় ভাজনম্» ॥ 

__অলি পুঞ্জের মধুণয় গুপ্রনে এই কুঞ্জ অতিশয় ভীষণ হইয়া! উঠিল । গন্ধ বহনকারী 
স্বদুমন্দ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্থগন্ধী দানে উহাকে আরও ক্লেশকর করিয়। 

তুলিতেছে। আর বেশী কি বলিব, পঞ্চশর আমার জীবনকে অধিকতর চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে । মত্তুপিকগণের কুহু কুছ কুজনে এই কানন আমার পক্ষে আরও 
বেশী মানসিক দুঃখজনক হইয়াছে | শরীরের সঙ্গাভিলামী আমার এই স্বীয় 

অঙ্গটিও আমার বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে । 

রামানন্দ বণিত শুঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাব রূপ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের 

অনুবাদ কালে যহ্বনন্দনও ইহার স্থসাম্গরশ্ত পুণ চিত্র আকিয়াছেন__ 

নিকু্জ কুনু নময় বহয়ে সুগন্ধিচয় 

প্রতিফুলে ঝরে মধুকণ। । 

ব্যাকুল ভ্রমরাবৃন্দ গুঞ্জরে মধুর মন্দ 

বাডাইছে মদন বেদনা ॥ 

সকল দেখই দুংথ দাই । 

পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই হিয়! ময় 

জীবন চঞ্চল করে যেই ॥ 

১। জজগনাথ বলভঃ ৩/৩৪ শ্লোক । 
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অস্তাচলে গেল রবি চন্দ্রোদয় শৈঙ্গ সেবি 

মন্দ মন্দ বহপ্নে পবন । 

মলিনতা মধুকর করে অতি চঞ্চল 

আর কিবা কহিব বচন ॥ 

অলি কুণ্ে ভয়ঙ্কর মন্দ বায়ু প্রত্যাকর 

পুপ্প গন্ধে করে অতি খিনা। 
মত্ত পিক পীড়া দেই স্থমধূর গান গাই 

অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীনা& । 

যছুনন্দন এইখানে মূল ঙ্লোকাচসারে অলিপুঞ্জের মধুময় গুপ্ররণের কথা, স্বগন্ধী 

বায়ু বনদেশের বায়ুকে গন্ধময় করায় শ্রীরাধার পক্ষে তাহ। কলেশকর হওয়ার কথা, 

পঞ্চশরের প্রভাবে শ্রীরাধার জীবন চঞ্চল হুইয়া উঠার কথ' প্রভৃতি সকল বিষয়ই 

অন্থবাদ করিয়াছেন। তথাপি দেখা যায় মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াও 

স্থানে স্থানে শ্বকীয় কল্পনা সংযোজন। করিয়াছেন । যেমন-- 

প্রতি ফুলে ঝরে মধুকণ।” “অস্তাচলে গেল রবি চন্দ্োদয় শৈল সেবি?, 

লোঁচনদাস উল্লিখিত শ্লোকটির হন্দর ভাবাচ্ুবাদ করিয়াছেন । যথা 

প্রভৃতি উক্তিগুলি মূলাতিরিজ । 

গু অলি পুগ্ত বহু 

মত্ত পিক দত রবে 

বললীযুত মল্লিফুল 

কুন্দকলি শৃঙ্গ অতি 

সখি মন্দ মধু ভাগিয়া 

কান্তাবনা ভ্রান্ত গ্রান 

ভশ্মতন্তু পুষ্পধন 

অজ মঝু ভঙ্গ করু 

পশ্টয মধু হুঃখ হেরি 

বল্পীনব কুপ্ত ভেল 
পপ শা মম 

১। জগন্নাথ বল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১৯খ। 

কুঞ্জে মন মাতিয়] । 

ফাটে মঝু ছ্াতিয়া ॥ 

গন্ধ সহ মারুতা। 

বুন্দ কাছ নৃত্যতা ॥ 

কাহে রহ বাচিঘ্া ॥ ফ্র॥ 

সঙ্গে রস পুরিয়া। 

প্রাণ যাঁকু ফাটিয়া ॥ 
রোয়ে পশু পাখিরে। 

তুঙ্গ ভয়ে ভাজিরে ॥ 
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গচ্ছ সখি পুচ্ছকিবা আন দেহন! হরে। 

স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে৯ ॥ 

ব্রজবুলি শব বহুল ও লবুরধবনিময় তৎসম শব্ধে রচিত এই পর্দটিতে যে একটি 
সঙ্গীতময় সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে রামানন্দের মূল গীতটির ভাব যেন আরও 
স্ন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার, “মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া" 

প্রভৃতি উক্তিতে বিদ্য।প,ত্র বাচনভঙ্গির প্রভাবও লক্ষ্য কর! যায়। কিন্ত 

যছুনন্দনের অন্থবাদে এই তৎ্সমপ্রধান লঘুর্ধনি ও ব্রজবুলি বছল শব প্রয়োগ 

নাই । 

রাঁয় রামানন্দ শীরুষ্েের মদন পীড়ার চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন-__ 

বদনমিদং বিধুমগুল মধুরং বিধুরং বত স্থচিরেণ। 

কলয়দনঙ্গ-শরাহত মনিশং মলিনমিবেন্দুকরণে ॥ 

মাধব বপুরতি খেদং জনয়তি চেতসি শতধা। ভেদম্ ॥ প্র ॥ 
পরিহৃত হারং হদয়মুদারং ধূষরিতং বিরহেণ। 

মরকত শৈলশিলাতল] হতমহু কিমিন্দু করেণ ॥২ 

_-শ্রীকুষ্ণের এই চন্দ্রতুল্য স্থমধুর মুখখানি আজ মদূনের শরাঘাতে চন্দ্রকিরণে দলিত 
কমলের ন্যায় মলিন হইয়াছে । মাধবের শরীর দেখিয়া খেদ হইতেছে এবং চিত্ত 

শতধা বিদীর্ণ হইতেছে । বিরহে উহার বক্ষস্থল যেন ধূসর হইয়াছে । প্রশস্তবক্ষে 

হারটিও নাই। আহা একি হইল! চন্দ্রকিরণে কি মরকত শৈলশিলাতল আহত 

হইল! 

মদনপীড়ায় কাতর শ্রকৃষ্ের দশ। দেখিয়া সী মদনিকা এই যে খেদোক্তি 

করিয়াছেন যদ্ুনন্দনের অনুবাদে সেই স্ল কথাই ব্যক্ত হইয়াছে 

রুষ্মুপে বিধু অতি সদাই প্রফুল্পস্থতি 
লাবণ্য অমিয়! ঝরে নিতি। 

অনঙ্গবাঁণের ঘায় সদাই মলিন হয় 
চন্ত্রকাপ্ডেয যেন পদ্মস্থিতি ॥ 

(লাল 

১। জগন্নাথ বল্লত-_রসিকমোহ্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৩। 

২। জগন্নাথ বল্লাত, ৪/২ স্লোক। 
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খেদ পায় শ্যাম ত নীলোৎপল জলব্বচ 

অতেব নিন্দিছে প্রেমবাণী। 

রাই বিস্থ অন্যজন ত্রাণকর্তা নাহি শুন 
চিত্ত মোর ভেল দুংখগণি ॥ 

পরিমর বক্ষোপরি মুক্তামাল৷ মোঁহকারি 

শোভা হেরি কান্দে নারীগণ। 

সে মালা রবির তাপে ধূসর হইয়া কাঁপে 

ধসধসি হৃদয় কারণ ॥ 

মরকত শল শিলা তটস্ত যেন মিলা 

চন্দ্রের কিরণগণ হত। 

তেমনি দেখিয়ে হিয়া হাঁরগণ মন ধিয়া 

প্রাণ পুড়ে দেখি হিয়া! তত | 

কু্ণ আছে উৎ্কগ্ঠীতে বাঁধা বি নাহি চিত্তে 
সেইরূপ সদাই ধিয়াঁয়। 

দু মনে ছুহু খেলা মরমে মরমে মেলা 

পুন কৃষ্ণ ভাবেন হিয়ায় ॥১ 

মদ্ধনন্দন মূল শ্লোকের--বদনমিববিধুমণ্ডলং', “কলয়দনঙগশরাহত” িলিনমিবেন্দু- 
করেণ”, প্রভৃতি উক্তি অনুসারে, শ্ররুষ্ণ বদনকে আশ্রয্প করিয়া “কৃষ্ণমুখে বিধু অতি', 

“অনঙ্গ বাণের ঘায় সদাই মলিন হয়” প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে সমধুর বাক্য রচন। 

ক রয়াছেন। শ্রীকঞ্ষের প্রশস্ত বক্ষদেশে-__পরিহত হারং হদয়মুদারং ধৃষরিতং" 

উক্তির অন্বাদ করিতে যাইয়! যছুনন্দুন মূল শ্লোকের উক্তি হইতে অধিকতর 

সৌন্দর্য আনয়ন করিয়া বপিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের পরিসর বক্ষদেশে মোহ উৎপাদনকারী 

যে মুক্তামালার শোভা দেখিয়৷ নাম্মীগণ বিহ্বল হয় “সে মাল! রবির তাপে ধূসর' 

হইয়াছে, মুক্তীমালার শোভা হেরিয়া “কান্দে নাপীগণ' এইরূপ উক্তি মূলে নাই। 

এইরূপ মুলাতিরিক্ত-_“রাই বিস্ত অন্ত জন ত্রাণকর্ত! নাহি শুন? প্রভৃতি কয়েকটি 
উক্ভিও লক্ষ্য কর! যায়। | 

লোচন এই গ্লোকের যে অন্তবাদ করিয়াছেন তাধা যহুনন্দনের ন্যায় বিস্তারমূলক 
নয়। উদ্দাহরণ স্বরূপ পদটি উল্লিখিত হইল-_ 

১। জগনাথ ব্ল্পভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ২*খ। 
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অয়ে দেখিতে লাগয়ে সাধ । 

অনেক দিবসপরে অলখিঙ্থ কালাটাদ পরমাদ ॥ প্র ॥ 

সে চাদ অধর অতিণম্থমধুর এবে সে বিধুর দেখি । 
অনঙ্গ বিশেষে অঙ্গ থর থর ঝুরয়ে কমল আখি ॥ 

উড়ুর নাগর যেন তাঁর কর নলিনী মালিনী করে। 

তেমতি মলিন কান্থুর বদন প্রবল মদন শরে ॥ 

পরিহরি কেলি শতত ব্যাকুলি দেখিয়া! বিদরে বুক । 

বিরহে ধূসর কার শরীর তাহাতে উপজে তখ ॥ 

এতেক বিচারি মদনন্থন্দরী করয়ে ঈষৎ হাঁস। 
করজোর করি আশ্বাসে মুরারি এ দীন লোচন দাস ॥৯ 

লোচন এই পদটির যথারীতি অনুবাদ করেন নাই । মুলে যেখানে আছে, «“মরকত 

শৈলশিলাতলাহতং, লোচন সেই সব কথার অন্রবাঁদ করেন নাই, কিন্তু যছুনন্দনে 

ইহার উল্লেখ আছে। এইদিক দিয়া লোচনের অনুবাদ অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবে 

প্রবল মদন শরে' কাছর বদন মলিন হওয়ার কথা, কার শরীর “বিরছে ধুসর' 

হওয়ার কথা মূলান্সাঁরে বল! হইয়াছে 

এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীরুষ্ণের আক্ষেপাঙ্গরাগের একটি 

মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যাঁয়_- 
স!.চেদুপললোচন! মহচন্বী বক্তে,ণ মে নির্ভরং 

প্রেমানং প্রকটাচকার তদয়ং হাসোময়। কল্লিতঃ | 

হা হ] শুক্তিধিয়। মহামণিরভৃতত্যক্তো ময়াদৈবতে। 

যায়াল্লোচন গোচরং পুনরিয়ং পুণোরগ পৈর্্ম ॥২ 

যদিও সে উৎপল নয়না সহচরীর ছারা আমার প্রতি অতিশয় প্রেমের ভাব 

প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহ! উপহাস করিয়া উড়াইয়৷ দিয়াছি। হাক 

হায় শুক্তি বৃদ্ধিতে আমি মহামণিকে অবহেলে পরিত্যাগ করিয়াছি । দৈবক্রমে 

যদি আবার কখন তাহাকে দেখিতে পাই, তবে আমি তাহ আমার অনেক 

পুণ্যের ফল বলিয়! মনে কপি । 
ভিন ডি পপি পিট ৯ পাপ সপ পপ আপার 

১1 জগন্নাথ বল্লভ--রমিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গ্রন্থঃ পৃঃ ৭৮। 

২। জগন্নাথ বল্লভ--রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ সম্পাদিত গ্রস্থ, ৪1৩ শ্লোক। 
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যদুনন্দনের অন্থবাদে মূল ভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যথা-_- 

উৎপল নয়নী ধনি সহচরী ছ্বার ভণি 

কত প্রেম প্রকট করিলা । 

আমি তাহ৷ পরিহাস করি কৈল পরকাশ 

সেই মোর বিষম করিল! ॥ 
তাহ। মানি মহারাজ শুক্তি বুদ্ধি কৈল কাজ 

হেলাতেই হারাইলু নিধি । 
অগণ্য পুণ্যের কাজে পুন হবে নেত্রমাঝে 

আনিয়। মিলাবে মোর বিধি ॥ 

দৈবে হৈতে সেইদিন তেমনি বুদ্ধের খিন 

তিয়াগিলু সে চন্দ্র বদন। 

হু] হ]কি কন্িব এবে রাঁধিক। দেখিব কবে 

কবে মোর যাইবে বেদন ॥১ 

চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকটির ভাবান্ুবাদ ঘাদ্শটি চরণে কবি সমাপন করেন। 

মূলভাবের বর্ণনায় দীর্ঘ বিস্তার রীতির প্রবণতা এইস্থলে দৃষ্ট হয় না। রামানন্দ 
যেমন অনবদ্য ছন্দ ও সহজাত কবিত্ব দ্বার। প্রীরুষ্ণের ভাঁবটি মর্মম্পর্শী করিয়া প্রকাশ 

করিয়াছেন, যছুনন্দনের অনুবাদ সেইরপ মর্মস্পর্শী মনে হয় না। কারণ 

রামানন্দ যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিষয়টি বলিয়াছেন, যছুনন্দন তত সুস্পষ্ট করিয়া 

বলিতে পারেন নাই। 

লোচন কৃত অন্ুবাদও দীর্ঘ নয় । একাদশটি চরণে শ্রীরুষ্ণের আক্ষেপাচরাগ 

তিনি গ্রকাশ করিয়াছেন । যথা 

সখ। হে দেখ মোর ছুর্দেব-বিলাস। 

হেলে হারাইয়! মণি এবে ঝুরে মোর প্রাণী 
মন মোর শতত উদদান ॥ পচ ॥ 

'যবে সেই পদ্ম মুখী অনঙ্গ পত্রিক। লিখি 

পাঠাইয়! দিল দুূতীহাতে। 
তবে কৈল উপহাস এবে হলে! র্বনাশ 

সম্বরিতে নারি সখা চিতে ॥ 



১৫৬ বৈষ্ণব লাহিত্য ও যছুনন্দন 

করি মুগ শুকি বৃদ্ধি তেজিলম গুপনিধি 

না দেখি উপায় আর সখ] 
যদি থাকে পূর্ব পুণ্য নয়ন গোচর পুন 

তাঁর লহ হবে মোর দেখা১ ॥ 

লে]চনের এই অনুবাদ যদুনন্দনের অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রাণম্পর্শা। লোচন 

প্রথম আরভ্তডেই শ্রাকষের মনোবেদনার চিত্রটি হৃদয়ম্পণখ ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন--সখা হে দেখ মোর ছুর্দেব বিলাম' ইহা ব্যতীত লোচনের বক্তব্য 

যছুনন্দনের অপেক্ষা অধকতর ম্পঃ। লোচন যহুনন্দনের মত সর্বত্র আল্গগত্য 

অনুসারে মূলভাব ব্যক্ত ন করিয়া তাহাতে নৃতনত্ব সংযোগ করিয়া বলিলেনঃ “যবে 

সেই পদ্মম্থী অনঙ্গ পত্রিকা লিখি" দূতীহাতে পাঠাইয়া দিল তাহা “উপহাস' 
কিয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই "সর্বনাশ? হইয়াছে । এইরূপ উক্তি মূল শ্পোকে উলিখিত 

হয় নাই। 
রায় রামানন্দ শ্রীরাধামাধবের বিরহানুভূতির মধ্য দিয়! প্রেমের যে তীত্রতা 

জাগাইয়৷ তুলিক্নাছিঙ্গেন, অবশেষে মিলনের দ্বারা তাহার পূর্ণ আনন্দময় পরিণতি 

ঘটাইয়াছেন। যখ|-__ 

মৃহ মণ্ীর রবানগতং গতমনয়া শয়ন সমীপং। 

মধুরিপুনাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দন্থুরূপং ॥ 

শশিমুখি কি তব বত কথয়ামি। 

পাধামাধব-কেলি-ভরাদহম্ডভুতমাকলয়ামি ॥ প্র ॥ 

মিলিতমিদং কিলতম্ু-যুগলৎ পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং। 

বিষম শরাশুগ কিলিতমিব সখি গলত-চিরস্তন থেদম্। 
নখর-রদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়ত ভীতং ।২ 

- শ্রীরাঁধ! মু মীর রবে শধ্যা সমীপে গমন করিলেন। শ্রীরুষ্চও সেইভাবে 

কয়েক পা চলিয়া শয্যায় গমন করিলেন। শশিমুখি, ছুই তুর যে মিলন হুইল, 
সে মিলন অতি অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত! এই মিলনে আর ভেদ রহিল ন]। 
মদন যেন ছুই বস্তুকে একেবারে জুড়িয়৷ দিলেন । নখর ও দত্ত ্ষতে যদিও ছুই 
8০ বউ তত এ রত রস তল পা সই পন 

১। জগন্নাথ বল্পভ, রগিকমোহন বিদ্যাভৃষণ সম্পাদিত, পৃঃ 4৭| 

হ। এ ৫€/২৪ শ্লোক। 



বৈষ্ণব সাঁহত্য ও যছুনন্দন ১৫৭ 

তন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল প্রবল শ্বাস বহিতেছিল তথাপি মদনের অশিখিল 

একীকরণে ছুইটি তন্তু চিরস্তন ছেদ মিলিয়াছিল । 

যছুনন্দন এই প্লোকের মূল ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া ন্বকীয় কল্পনা সংযোগে অনস্ত 
সৌন্দর্য ও মাধুধ্যের উৎস শ্রীরাধামাধবের মিলন লীলার ব্যাখ্যামূলক ভাবামুবাদ 
করিয়াছেন । যথা 

রাই মন্দ গতি চলে পুষ্প শয্য। কুণ্তস্থলে 

মঞ্জীর বাজায় মৃদুমন্দ | 

কৃষ্ণ সে নুপুর রবে আগশ্ুয়ান হয়া তবে 

চরণে মীর বায় মন্দ ॥ 

সখি হেকি কহব কছুনে না ষায়। 

রাঁধা মাধবের কেলি ভুবনে অদ্ভুত মেলি 
আঙ্ি দেখিলাম রঙ্গ প্রায় ॥ 

নয়নে নয়নে মেলা মরমে মরমে খেলা 

অস্থির হইয়! বাহু মেলি। 
দু তন্গ কোলে করি হিয়ায় হিয়ায় ধরি 

দু দুহা! চুষে রস কেলি ॥ 

পিয়য়ে অধরা মৃত ছুহে যেন উনমত 

পানে তৃপ্ত না হয় তুহার। 

আখি আখি দরশনে অঙ্গে অঙ্গে পরশনে 

তৃপ্প নহে কি কহব আর ॥ 

শ্যাম গোরী প্রেমভোরী তভন্থুতত ততে জোরি 

অভেদ দেখহ তুভ অঙ্গ । 

বে ছেন অনঙ্গবাণে বিন্ধি মারে ঢুইজনে 

ক্ষীণ ভেল সব প্রত অঙ্গ ॥ 

দশনে অধর দংশী পবিত্র অমিয়রাশি 

নখে তনু ক্ষত করে দুহু। 

মর্দন যুদ্ধের কাঁজে পরিশ্রম হেন রাঁজে 

যাতে অতি শ্বাপ কশে সুভ ॥ 



১৫৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এই মত নানা লীল! কতেক কহিব কল! 

রতিরণ কেলি মনোরম। 

প্রেমময় সবলীল। কাম অগোচর কল। 

কহে দাস এ যছুনন্দন ॥১ 

যদুনন্দন দাস ত্রিপদী পয়ার ছন্দে ২৭ চরণে রামানন্দ রচিত ক্লোকের মূল ভাব 

বিস্তার করিয়াছেন । লোচনদাস এই ক্পোকের অনুবাদ ছ্বাদশটি চয়ণে সম্পন্ন 

করেন । যথা 

কি কহব রে সখি রাধা মাধব বিলাস। 

নিরুপম কেলি কলাকুল 'অলখিতে ভৈগেল রজনী উদাস ॥ প্র ॥ 

মৃদু মৃদু মপ্ীর রব করি হুন্দরী মিলন ক।নু সমীপে । 

হরি পুন আদরি কতিপদ অশ্রসারি রাই ভেটল অনুরূপে ॥ 

মধুর দৃগঞ্চলে নিরখি বর নাগরী অধরে ঈষৎ করু হাস। 
চতুর স্থন!গর করে ধরি মাগরী যতনে আনল নিজ পাশ । 

নিধু বনে মাঁতল তন্থ তন্থ মিটল ট্টল চিরস্তন খেদ। 

মনমিজ বিশিখ-খিল অন্ত লাগল তনুতন্ লখই না ভেদ ॥ 

নখররদাবলী অলখিত তন যুগ ঘন ঘন বহই নিশ্বাস। 

গুরুতর সমরে ভীরুবর নাগরী নাগর কর আশো আশ ॥ 

শ্রমজলে ভিজল সকল কলেবর রাই ঘুমাঁওল শ্টাম কি কোর। 
যৈছুন নবমেঘে মিলল সুদামনী অলখি লোচন মন ভোর২ ॥ 

লোচন অন্তদিত এই পদটি দৃষ্টত দ্বাদশ চরণ বিশিষ্ট হইলেও ব্রিপদী পয়ার 

ছন্দে সাঁজাইলে এই পদটিকে ত্রয়বিংশতি চরণ বিশিষ্ট পদরূপেও গণ্য করা যায়। 

তবে এই স্থলে চরণ বিন্তাসের মধ্যে প্রথম চরণের অক্ষর সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় 

চরণের অক্ষর সংখ্যার মিল না থাকাঁয় এবং যেখানে স্ধোনে যতি পড়ার 

সম্ভাবনা থাকায় এই দ্বাদশ চরণ বিশিষ্ট পর্দটিতে ভঙ্গপদ্দী পয়ারের লক্ষণও 

প্রকাশ পায়। অকিঞ্চন দাস চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট প্রচলিত পয়ার ছন্দে "মু 
মঞ্জীর রবাচুগতৎ শ্লোকটির ভাঁবাচুবাদ করিয়াছেন । যথা" 

১। জগন্নাথ বললভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩ পৃঃ ৩০খ। 

২। জগমাথ বল্পত--রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মস্পীর্দিত, পৃঠ ১,৮। 
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দেবী কহে শশিমুখী করি নিবেদন । 
শয়ন সমীপে রাধা করিল গমন। 

প্রেমে গরগর অঙ্গ গমন মস্থর | 

রাজহংস জিনি গতি অতি মনোহর ॥ 

চরণে যুগলে মৃদু মণ্জীরের ধ্বনি । 

শুনিয়। সারসগণ লজ্জিত আপনি ॥ 

ক্ষুদ্র ার্টিক৷ ধ্বনি করিয়া শ্রবণ । 
লঙঞ্জিত হইল সব ভ্র“রের গণ ॥ 

গলে গজমতি হার হৃদয় তরল। 

মুখচগ্দ্র বেড়ি তার করে ঝলমল ॥ 

দ্বণ প্রায় জিনি কান্ত অরুণ বসন । 

কাঁজর উজর আত উজল নয়ন ॥ 

অধর স্ুরঙগ সভা বিশ্বফল জিনি। 

ছ্বিজপতি করকের বাঁজহেন জানি ॥ 

সুমন্দমধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া । 

শযা। কুণ্ডে বিনোদিনী প্রবেশিল গিয়। ॥ 

মধুরিপ পদে পদে নিকটে আইল । 

অন্ুব্রজি হাঁসি হাসি রাধারে লইল ॥ 

রাধার দক্ষিণ কর বাস করে ধরি। 

কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিল নাগর নাগরী১ ॥ 

৭টি চরণ বিশিষ্ট মূল প্লোকের ভাব অকিঞ্চন দাস ২০টি চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন । 

কিন্তু লোচন ও যছুনন্দন যেএন গ্লোকের রাধামাধবের কেলি বর্ণনামূলক পঞ্চম 

ষষ্ট ও সপ্তম চরণের অন্ধাদ করিয়াছেন অকিঞ্চন দাসের অনুবাদে তাহার 

ব্যতিক্রম দেখ! যায় । তিনি শ্রীরাধাকুষ্ণের কুঞ্জ প্রবেশ পর্ষস্তই অনুবাদ করিয়াছেন । 

পঞ্চম অস্কের প্রধান কথাই হইল শ্ররাধাকৃষেের সুখময় মিলন বর্ণনা এবং রামানন্দ 

যে শ্রীরাধার শঙ্ক! লজ্জা, কুলরমণীর ধর্ম প্রভৃতির পাহাড় প্রমাণ বাধা অতিক্রম 
করাইয়া অবশেষে এই ঙ্সোকটিতে যে মিলন মধুর চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন 

১। জগমমাথ বল্পভ, বঃ নত গ্রঃ মত ২২৩৫/১৭। 
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তাহার উল্লেখ অকিঞ্চনের পদে না থাক*স্ব অকিঞ্চনের এই অন্থবাদ অসম্পূর্ণ 
বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের মূল বক্তব্যের ছুট! অংশ, পদের দ্বিতীয় এবং 
ষোড়শ হইতে বিংশতি চরণের অনুবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঁকি ১৪টি 

চরণ শ্রীরাধার গমনভঙ্গিঃ অঙ্গসৌন্দধ, মহ মধুর হাশ্তের মনোরম বর্ণনা দিতেই 

ব্যয়িত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় অকিঞ্চন যেন শ্রীরাধার পৌনদর্থকে প্রাধান্ত 

দিতে যাইয়া মূল বিষয় হইতে লক্ষা ভ্রষ্ট হইগ়াছেন। এই ১৪টি চরণে যাহা 
বলা হইয়াছে তাহা মূল শ্লেকে নাই। লোচনের অন্বাদে মূল শ্লোকের বিশ্বস্ত 

আনুগত্য লক্ষ্য কর! যায়। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণও স্পষ্ট। 

যেষন,-_মূল শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে “গলিত চিরস্তন খেদম' লোচন সেইস্থলে 

বলিলেন, “টুটল চিরন্তন খেদম্ঠ, সেইরূপ “নখর-এদাবলী" কথাটির অনুবাদ না 
করিয়। অপরিবতিত অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যছুনন্দন ঠিক এইরূপ 

আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তিনি শ্সোকের মূল ভাবটি লইয়া স্বাধীন ভাবে 
ব্যাখ্যামূলক অন্গবাঁদের মাধ্যমে সকল কথাই বলিয়াছেন। আবার, মূলাতিরিক্ত 

ভাবে যেখানে বলিয়াছেন__ 

যে হেন অনঞ্গবাণে বান্ধমারে দুইজনে 

ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙগ। 

এই উক্তিতে নৃতন সৌন্দর্ধানুভূতি ও প্রেম ভাবনার একটি বিশেষ স্থর ধ্বনিত 
হুইয়াছে বলা চলে। অনঙ্গবাণে যে প্রতি অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে তাহা রামানন্দ 

রায় বলেন নাই। “নখর-রদাবলী” সম্বন্ধীয় উক্তিতেও যছুনন্দনের অনুবাদে বৈচিত্র্য 

লক্ষ্য কর! যায়-_ 

“দশনে অধরদংশী পবিত্র আময় রাশি 

নখে তনু ক্ষত করে দুহু।' 

দশনে অধর দংশনে যে পবিত্র অমিয় রাশির উদ্ভব হয় তাহা রামানম্দও বলেন 

মাই, লোচনও বলেন নাই, যদুনন্দনের কবি-কল্পনা যে এইম্থলে পদে অধিক 

বুদ মংযোজনা করিয়াছে তাহ! বলতে পার! যায়। 



জ্ীচৈতন্যচজ্জা স্বত 
পরিব্রাজক চুড়ামণি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরহ্বতী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ_- শ্রীচৈতন্ত- 

চন্দ্রামৃত' প্রেম ও ভক্তিরসের অমৃত প্রশ্রবণ। কবি যছুনন্দন দাস এই সংস্কৃত 

গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন । এই ভক্ত কবির ভগবং প্রেম অন্বেধী মন চৈতন্তচন্দ্রামৃত 

গ্রন্থে যে প্রেমামুতের সন্ধান পাইয়াছিল, এক। তাহার রস আম্বাদনে তৃপ্ত ন। 

থাকিয়৷ অনুবাদের দ্বারা ভক্ত সাধারণকেও তাহা আম্বাদন করাইয়াছে। 

দ্বাবিংশ বিভাগে সম্পন্ন ১৪৩টি ল্লৌক বিশিষ্ট এই সংস্কত গ্রন্থের সমুদয় স্সেরকেরই 

তিনি ধারাবাহিকভাবে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রতি ক্লোকে প্রেষাবতার 

চৈতন্থচরিতের যে প্রেম রসনির্ধ্যাস প্রবাহিত হইয়াছে যছুনন্দন তাহ অন্রবার্দের 

মাধ্যমেও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
এই চৈতত্চন্দ্রামবত গ্রস্থ রচনায় দক্ষিণ ভারতের ভগবতপ্রেমী কবি বিহ্বমঙ্গল 

রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামুতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমণ, শ্রীরু্ঃকর্ণামৃতের 

ক্পোকের ন্তায় চৈতন্তচন্দ্রামুতের শ্লোকগুলিও ভকিরসোদগাঁরিনী উক্তি । দ্বিতীয়ত, 

গঠন প্রণালীও প্রায় একই প্রকার, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামুতের গ্লোক যেমন চারি চরণ 

বিশিষ্ট এবং আরাধ্যের প্রতি একান্ত, আত্ম সমর্পণের ভঙ্গিতে বিনয় নম্র শ্তবের 

নিদর্শন, চৈতন্য চজ্জামৃতেও ইহার অনুদরণ লক্ষ্য কর! যায়। তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ 
কর্ণামৃত যেমন আধ্যানবিহীন, ঠৈতন্যচন্ত্রামৃতও সেইরূপ আখ্যানহীন | তবে 

পার্থক্য এই যে শ্রীক্ঞ্জকর্ণামৃতে বজ-রমণীগণের উল্লেখ আছে। চৈতন্চন্ত্রামৃতে 

ব্রজগোপীদের উল্লেখ নাই, থাকিবার কথাও নয়। মূলত, উভগ্ন কবির একই 
অভিপ্রায়--আরাধ্যের ধ্যান করা। শ্ররুষ্ণকর্ণামুতের কবি এই বলিয়া উপাস্ত 

দেবতার আরাধনা করিতেছেন-_- 

চ1তুধ্যেক নিদান সীমচপলাঙ্গচ্ছটামস্থরং 

লাবশ্যামৃতবী চিলো লিতদৃশং লক্ষীকটাক্ষাদূতম্। 
_ কালিন্দী পুলিনাঙ্ প্রণয়িনং কামাবতানাক্করং 

বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমন্বারাজ্যমারাধহ মঃ ॥+ 
_ খাহার চতুরতার শেষসীম। স্বরূপ চঞ্চল অঙ্গচ্ছটায় ব্রজগোপীগণের গতি সগ্থর 
১ । গ্রকৃ্ণ কর্ণামৃত, পৃঃ ১৯১ ডাঃ বিমান[বিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রস্থ। 
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হইয়] যায়, লাবণ্যামৃত সমুত্রের তরঙ্গে যাহার দৃষ্টি চঞ্চল, ধাহাঁকে লক্ষ্মী স্বীয় কটাক্ষ 
সাদর অভ্যর্থন৷ জানান, যমুমাপুলিন অঙ্গন ধাহার অতি প্রিয়স্থান, ধাহা হইতে 
অপ্রারৃত কাঁমভাবের অঙ্কুর উদ্গত হয়, যিনি মাধুর্যের শ্বারাজ্য স্বরূপ সেই নীলবর্ণ 
বালককে আমর। আরাধন! করি । 

চৈতন্তচন্দ্রামৃতের কবিও এইভাবে চাঁরিটি চরণবিশিষ্ট শ্লোকে চৈতন্তদেবকে 
'আরাধন1 করিয়াছেন-_ 

অকল্মাদদেবাঁবির্বতি ভগবম্নাম লহরী 

পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তচভৃতাঁং। 

অহে] ব্জপ্রায়ং হৃদপি নবনীতাফিতমভূ- 

ুণাং লোকে যশ্রিশ্নরতরতি স গোৌরো৷ মমগতি১ ॥ 
যিনি মনুঘলোঁকে অবতীর্ণ হইলে অতিশয় পাঁপলিপ্ত মানবগণের সন্বন্ধে স্বয়ং 
ভগবান শ্ররুষ্রে নাম লহরী অর্থাৎ হরেক হরেক ইত্যাদি নাম পরিপাটা সহসা 

আবিভূ্ত হইয়াছে এবং পাঁতকীদ্দিগের বজতুল্য কঠিন হৃদয় নবনীতের ন্যায় জ্রেহে 
দ্রবীভূত হইয়াছে । সেই গৌরহরি আমার গতি। 

চৈতন্যচন্দ্রীমৃুত অনুবাদের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল অন্বার্দে সীমাবদ্ধতা । 

যদুনন্দন এইস্থলে একান্তভাবে আন্গত্য রক্ষা করিয়! যে মূলানদারী অন্রবাদ 

করিয়াছেন তাহাতে ভাববিস্তারের কোন প্রয়াল দেখ! যায় না, কিন্ত শ্রুকৃষ্ণকর্ণীমৃত 

অন্গবাদকালে যছুনন্দন এক একটি শ্লোক লইয়। দীর্ঘ বিস্তার ও স্বকীয় মৌলিক 
কল্পনার সংযোদ্ধন! কনিয়াছেন। দৃষ্টাস্তন্বরূপ শ্রীরুষ্ণকর্ণামৃত ও চৈতন্তচন্দ্রাসৃতের 

শ্লোকসহ অশ্নবাদ উল্লিখিত হইল-_ 
মধুরতর শ্মিতাম্বত বিমুগ্ধ মুখা ্বুরুহং 

মদশিখিপিচ্ছলাঞ্থিত মনৌজ্ঞকচপ্রচয়ম্। 

বিষয়বিষামিষগ্রসণগৃধ নি চেতসি মে 

বিপুল বিলোচনং কিমপি ধামচকাস্ত চিরম্২ ॥ 

_খীহীর মুখকমলের অমবতময় মধুর হাঁসি জগজনের চিত্ত মোহিত করে, মত্তশিখীর 

পুচ্ছ ধাহার রমণীয় কেশকলাপে আবহ্ধঃ লোচনছয় ধাহার বিশাল, এইরূপ এক 

১। শ্রচৈতগ্তচন্ত্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ২ক, মহারাজ মণীন্্র চত্ত্র নন্দী কর্তৃক 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভাঙলয়ে প্রদত। 

২। প্রীকৃ্ককর্ণানূত, পৃঃ ১*, ডাঃ বিমানবিছারী মভুম্দার সম্পাদিত গ্রন্থ। 
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জ্যোতিঃ বিষয় বিষরূপ আমিষ ভক্ষণে অতি লোভী আমার চিত্তে চিরদিন বিয়াঁজ 
করুন। 

যদুনন্দন দাস শ্রীকষ্ণকর্ণামুতের এই শ্লোকটির অনুবাঁদকালে চারি চরণের ভাব 
'উনবিংশতি চরণে বিস্তার করিয়া ভাবাহ্থবাদে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন । 
যথা 

সখি হে, এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী । 

সদা শ্ৃতিহউ মোরে জ্যোতিংপুঞ্ত যেই ধরে 
অভিরাঁম নয়ন চাতুরী ॥ গ্রু॥ 

যদি বল এই কৃষ্ণ না পাইলে সদা তৃষঃ 

মন হয় তাপিত বিস্তর। 

ছাড়হ লালসা কাধ সে নহে মূল লাজ 

দৌঁধী মোর হইল অন্তর ॥ 

নিজাঙজ মাঁধুরীদানে মনোভূঙ্গ বান্ধি টানে 
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন। 

দাহক বিষের সম আব্ষিয়ামৃত যেন। 

পরম লম্পট অন্ুক্ষণ ॥ 

মনোহর মুখপন্প বিদগ্ধ আনন্দ সম্ঘ 

তাতে স্মিত মধুরিমাম্বতে । 

বিপুল লোচন ঘয় শ্রবণ-পরশে তায় 

দেখি লোভ নহে কার চিত্তে 

মনোজ্ঞ কুস্তন চূড়ে মত্ত শিথিপিচ্ছ উড়ে 
কিবা শিখিপিচ্ছের বান্ধন। 

কহিতেই কৃষ্ণমুখে মন মুগ্ধ হৈল সুখে 

পুন শ্লোক কৈল উচ্চারণ১ ॥ 

শেষের এই ছুইটি চরণ অবশ্ঠ যদুনন্দন মূল গ্লেকের অতিরিক্তভাবে উল্লেখ 
করিয়া, কষ্:প্রেমে উন্মত্ত বিশ্বনঙ্গল যে কৃষ্ণমুখ মনে পড়ায় মুগ্চচিত হইয়া পুনরায় 

শ্লোকবন্ধ বাণী দ্বার! শ্রীক্ণের শ্তব করিয়াছেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। ইহা 

১। প্রীকৃককর্ণান্ত। পৃঃ ১, ভাঃ বিমানবিহারী মন্ুষদার সম্পাদিত গ্রন্থ। 



১৬৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঘছুনন্দন 

ব্যতীত যছুনন্দনের পদ্দে সকল কথাই মৃলাহুসারী | মূল সৌকে যেখানে বলা! 

হইয়াছে--“মধুরতর শ্মিতাম্ৃত বিমুগ্ধ মুখানুরুহং', ভাবাহুবাদ করিতে যাইয়া 
এইস্থলে যদুনন্দন বলিলেন--'মনোহর মুখপদ্ম বিদগ্ধ আনন্দ সম্মা, তাতে শ্মিত 

মধুরিমামূতে', ইহাতে মূলের কোন কথাই অনুক্ত থাকে নাই। আবার, যেখানে 
হূলে শ্রীকষ্েের নয়নহয়ের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন--“বিপুলং বিলোচনং 
কিমপি ধাম" যছুনন্দন শ্রীরুষের এই নয়নদ্বয়ের বর্ণনা আরও বিশদ করিয়া 
বলিলেন-- 

“বিপুল লোচনঘয়, শ্রবণ পরশে তায় 

দেখি লোভ নহে কার চিত্তে ॥' 

এইরূপ শ্রীরুষ্ণের মদমত মযুরের পুচ্ছছ্বার1 শোভিত সুন্দর কেশ কলাপের কথ! এবং 

বিষ ও আমিষের মতন বিষয় গ্রহণে কবি বিল্বমঙ্গল লোভী হইয়াছেন বলিয়া ষে 

উক্তি করিয়াছেন, এই নব বিষয়ও কবি যছুনন্দন বিশদভাবে অনুবাদ করিয়াছেন । 

এখন চৈতন্যচন্দ্রাম্বত গ্রন্থের একটি ক্লোকও যছুনন্দন কৃত ইহার সংক্ষেপ 

অন্বাদ রীতির দৃটীস্ত উল্লেখ করা হইতেছে । যথা__ 

সৌন্দর্যে কাঁমকোটি সকলজন সমাহলাদনে চন্দ্রকোটি__ 
বাৎসল্যে মাতৃকোটিক্ত্িদশ বিটপিনাঁং কোটিরৌদা্্যসারে । 

গাভীধ্যেইভ্তোধি কোটির্মাধুরিমণি স্থধাক্ষীর মাঁধবীক কোটি । 

গোৌরদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দিতাশ্চ কোটি:৯ ॥ 
--ধিনি কোটি কন্দপ্পের ন্তায় পরম সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আহলা- 

জনক, কোটি মাতৃসদৃশ ন্েহবাঁন্, কোটি কল্পবৃক্ষ সদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় 
গম্ভীর '্ঘভাব, অমৃত্ের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রণয় রসের প্রদর্শক 

সেই গৌরদেব জয়যুক্ত হউন | 

বিশ্বমজল কৃত গ্লোকের শ্রীরষ্ণের অনস্ত সৌন্দর্ধ্যপূর্ণ জ্যোতিপুণ্জের যে চিত্র 
অবলম্বনে যছুনন্দন ভাঁবান্রবাদ করিয়াছেন, প্রবোধানন্দকৃত এই গ্লোকেও চৈতন্ত- 

দেবের সমুদ্রকোটি গম্ভীর ভাবমাধুধ্যময় চিত্র অবলম্বনে যছুনন্দন স্থন্দর অন্বাদ 
করিয়াছেন : 

কোটি কাম জিনি তু অতি মনোহর । 
কোটি চন্দ্র স্বশীতল ক্ষিতি তাঁপ হর ॥ 

চৈতন্য চল্দামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৩রু | 
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কোটি কোটি মাতা সম বাঁৎসল্য আলয়। 

কোটি কল্পতরু মম দাতা রসময় ॥ 

গা্ভীধ্য সমুদ্রকোটি গম্ভীরত1 যার। 
মাধুর্য মধুর স্থধা ক্ষীর কোটি সার ॥ 
প্রণয় রসের পদ দর্শন প্রকাশ। 

পরম আশ্চর্য্য কোটি বিবিধ বিলাস ॥ 
সেই গৌর চজ্জ্র পদে প্রণাম আমার । 
করুণাতে পু্নতর হৃদয় ধাহার ॥৯ 

লক্ষ্যণীয় এই যে, যছুনন্দন বিম্বমঙ্গলের চারি চরণ বিশিষ্ট ক্লোকের ভাবান্বাঙ্গ 

উনবিংশতি চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন, এইস্থলে সেইরূপ চাঁরি চরণ বিশিষ্ট ক্লোকের 

অঠবাদ দশ চরণে নিষ্পন্ন করেন। ইহা ব্যতীত, উনবিংখতি চরণে নিম্পয় 

ভাবান্ঠবাদটি ব্যাখ্যামূলক হওয়ায় এবং এই দশচরণবিশিষ্ট পদটি একান্ত ভাবেই 

আক্ষরিক হুওয়াঁয় উভয় গ্রস্থের শ্লোকের অন্বাদকে অভিন্ন মনে করিতে সংশয় 

উপস্থিত হয়, কেনন। এই চৈভন্থন্দ্রীম্ত গ্রন্থের যছুনন্দন যে কোন্ গুরুর শিশ্ত তাহার 

উল্লেখ এই গ্রস্থে নাই, তবে যদি ইনি শ্রীনিবাস কন্যা হেমলত। ঠাকুরাণীর নিকট 

দীক্ষা! গ্রহণের পূর্বে এই অন্তবাদ রচন] করিয়া থাকেন তাঁছ। হইলে দীক্ষার্ুরুর 

নামোল্লেধ ন! থাঁকাঁই সঙ্গত হয়। এই যুক্তি অন্গপারে মনে করা যাইতে পায়ে 

যে যহুনন্দন দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেব এবং প্রথম জীবনে কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্ববে এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন । সেইজন্য অন্বার্দে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য 

ও ব্যাখ্যামূলক অন্থবাদে দক্ষতার তেমন প্রকাশ ঘটে নাই । তবে এই যছুনন্দনের 

যে মৌলিক স্থষ্টির ক্ষমতা আছে তাহার আভান এই অন্গবাদেও পাওয়া যায়। 

যেমন, মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে--'সকলজন সমাহল।দনে চক্র কোটি'। যছুনন্দন 
অন্বাঁদ করিতে যাইয়া বলিলেন--“কোটিচন্দ্র শীতল ক্ষিতি তাপ হরে'। এই 

উক্তি ঠিক আক্ষরিক অন্বাদ নয়। যহুনন্দন 'সকলজন সমাহলাদন' করার কথ! 

আক্ষরিকভাঁবে না বলিয়! সমগ্র ক্ষিতির তাপ দূরীকরণের কথা বলিয়াছেন। দশষ 

চরণটিও যদুনন্দনের নিজদ্ব স্যটি। যছুনন্দনের এইরূপ নিজস্ব সংযোজনার আরও 

ৃষ্টীস্ত আছে । মূল গ্রন্থের ৩২ সংখ্যক শ্লোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন__ 

১। চৈতগ্কচন্দ্রান্থত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪১ পৃঃ ৩ক -৩খ । 



১৬৬ বৈষ্ব সাহি ত্য ও যদুনন্দম 

জাভ্যং কর্মনু কুন্ত্রচিজ্জপ তপো] যোগাঁদিকং কুব্রচি- 

দগোবিন্দা্চন বিক্রিয়ঃ কচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্ৃচিৎ | 

শ্রীতক্কিঃ কচিদুজ্জলাঁপি চ হরেবাঙ্মাত্র এবস্থিত 
হা চৈতন্ত কুতে৷ গতোহসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে১ ॥ 

--হ! শ্রীচৈতন্ত ! কোথায় গমন করিলে? তোমার সেইরূপ নির্ধল পরমোজ্জল 

রস ভক্ভিমার্গ আর কোন স্থানে দৃ্ই হইতেছে না, বরং কোন সম্প্রদায়ে কর্মজড়তা, 
কোন সম্প্রদায়ে জপ তপ যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শ্ীগোবিন্দাঙ্চনে বিকার, 

কোনস্থানে বা! জ্ঞান বিষয়ে অভিমান এবং কোথাঁও ব1 পরমোজ্জল। ভক্তি বা 

বাঙ্মাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

যছুনন্দন চারিচরণ বিশিষ্ট এই শ্রোকের অনুবাদ ছাদশ চরণে সম্পন্ন 

করিয়াছেন__ 

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র করুণা সাগর । 
তোমা না দেখিয়া প্রভু কাদয়ে অস্তর ॥ 

তোমা বিনে এবে সেই হৈল বিপরীত । 
মায়ারূ্প কর্মে কেহু হইল জড়িত ॥ 

কেছু জপতপ কেহ ভোগ আচরয়। 

যোগোভ্যাস এবে কেছু যতনে করয় ॥ 

গোবিন্দ পূজায় কেহ খিরুত হুইল । 

অজ্ঞানাভিমানে কেহ মজিয়া৷ রহিল ॥ 

কৃষ্ণ ভক্তি উজ্জ্বল রস বাঁক্যে মাত্র হয়। 

আমি জানি করি মাত্র কেহ ইহ] কয়। 

তোমার দরশ মাত্র যেভাব বিকার । 

কোথা গেল৷ ওহে প্রভু করুণ! সাগর ॥ 

মূল ন্লৌকে যেখানে শ্রীচৈতন্য মহা প্রয়াণে উন্নত উজ্জল রমের হ্রাস পাইবার কথা, 

সম্প্রদায়ে কর্নজড়তা প্রভৃতির কথ। বল! হইয়াছে, সেই সক বিষয়ের যথাযথ অন্বাদ 

করিয়া মূলাতিরিক্ত ভাবে দ্বিতীয় চরণের --“তোম। ন] দেখিয়া প্রস্থ কাদয়ে অন্তর' 

১। চৈতচ্যচন্দ্রান্বত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ ৮ক। 

২ এ কঃ বিঃ ৬৩৬৪, পৃঃ কক । 



বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন ১৬৭ 

এবং একাদশ চরপের-__“তোমার দরশ মাত্র যে ভাব বিকার' এই ছুইটি উক্তিতে 
কবির মৌলিকতা প্রকাশ পায়। 

মূল গ্রন্থের ১২১ সংখ্যক প্লোক-- 

জিতং জিতং ময়াছ্যো গোপীগোরসমৃত্যন্ভাবত 
তীন্নণকুমতি কাস্তারে। পূর্ণ সর্ব মনোরথা ॥৯ 

কবি এই স্থলে এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছেন যে গোপী-গোৌর স্মৃতি অবলম্বন 
করিয়! সকল কুমতি কাস্তার তিনি পার হইয়াছেন এবং সকল মনোরথ তাহার 

পূর্ণ হইয়াছে। ছুই চরণ বিশিষ্ট এই গ্লে/কের অনুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন 
৩৬ চরণ রচনা করেন । যথা-_- 

: গৌরতন্ু ভাবে আমি গগন জিনিল। 

কুমতি কাস্তারে সব তরল হইল ॥ 

পুন্ন হইল মনোরথ যত সব ছিল । 
ঠতন্য চরণ যুগে স্মরণ লইল | 

করুণা সাগর প্রভু তুমি দীন বন্ধু। 

দয়া কর অহে প্রভূ তুমি একবিন্দু || 

অগতি পতিত জনার বন্ধু নাথ তুমি । 

নিবেদন গুন পু যে কছিয়ে আমি ।৷ 

কি কাজ জীবনে প্রেমধনে দঃখী যেই । 

মান্ষ হইয়া কেনে জনমিল সেই ॥ 

মো৷ বড় অধম পনু তুমি দয়াময় । 

প্রেমধন কণ! দেহ হইয়া সদয় ॥ 

শুনিঞাছে। সবে প্রেম এই দুই আখর । 

পরশ নহিল মোর হিয়ার ভিতর | 

সে ছুঃখে ছুঃখিয়া৷ আমি তুমি দীনবন্ধু । 

কূপ কর ওহে প্রভূ করুণার সিন্ধু || 

যেনা ভজে তোমারে তুমি দেহ প্রেম । 
বেদের বচন প্রভু আন নহে যেন ॥ 

১। চৈতন্যচন্দ্রান্থৃত, ১২১ সংখ্যক গ্লোক। 



১৯৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

অদ্দোষ দরশি নাম আছ যে তোমার । 

তাহাতে ভরসা বড় হইয়াছে আমার ॥ 
দোষের আলয় আমি ভুমি দয়াময় । 

তাহাতেই কর প্রভু যে বিধান হয় ॥ 

অতএব হুও প্রভু চেতন্য গোসাঞ্চি। 

কোন কার্যে তোমা স্থানে অগোচর মাই ॥ 

নিবেদন এই প্রভূ তোমার চরণে । 
“শরণ লইল প্রভু কহি যে বচনে ॥ 

সংসার লাগরে পড়ি পাইয়াছি যাতনা । 

উদ্ধারহ ওহে প্রভূ এই দুঃখী জনা ॥| 

শরণাগতের তুমি পালক সর্ববথা। 

নিজ বাক্য তুমি প্রত পালহ সর্ববথ! || 

কতক লিখিব এই গোরাঙ্গের গুণ। 
গুণের সাগর গোরা গুণ নছে উপ ॥ 

সহম্ম বদন যদি কহে নিরবধি । 

সহম্র যুগেও নারে করিতে অবধি ॥ 

সহশ্র সহম্্র যুগ লিখেন গণেশ। 

তথাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় শেষ ॥৯ 

এই অনুবাদের প্রথম চারিটি চরণে মূল ক্লোকের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অপর ৩২টি 
চরণ প্লোকাতিরিক্ত ভাবে কবির নিজন্ব উত্তি। অতএব অস্বাদের ক্ষেত্রেও ষে 

কবির এই মৌলিক পগ্যময় বাক্যবিন্তাস দেখ! যায় তাহাতে কবির মৌলিক 
সংযোজন। করিবার হ্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ স্পষ্ট হইয়! উঠে । আবার, কোন কোন 

শ্লোকের অন্তবাদে যছুনন্দনের কবিত্ব-শক্তির বিশ্লেষণ করিলে কবির কবি- 

প্রতিভারও সন্ধান পাঁওয়! যায়। দৃষ্টাস্ত হ্থরূপ মুলগ্রস্থের ৮৭ সংখ্যক প্লোক এবং 
তাহার অন্থবাদ উদ্ধৃত কর! হইল-- 

অপারাবারঞ্চেদ মৃতময়পাথো ধিমধিকং 
বিমথ্য প্রাপ্তং স্তাত্ কিমপি পরমং সারমতুলং | 

১। চেতচ্চন্দ্রান্ত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪৭ পুচ ৪ | 



বৈষ্ব নাহিত্য ও যছুনন্দন ১৬৩৯ 

তথাপি শ্রগোৌরাকৃতিমদন গোপালি চর্ণ-_- 

চ্ছট] ্ পৃষ্ীনাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাঁং১ | 

_পারাবার রছিত অমৃতময় সমুক্র হইতে অপ্দিক মন্নপ্ধারা যে অতুলনীয় ও উৎকষ্ট 
বস্ত উ্থিত হয় তাহা গৌরারুতি শ্রীমদন গোপালের চরণ শোভা স্পৃষ্ট গৌরভক্ত- 
দিগের নিকট কটু বোধ হয়। 

যছুনন্দন কৃত অন্গবাদ-_ 

পারাপার হীন হইল অমুত সাগর। 

মথিয়া পাইলো সার গৌর কলেবর ॥ 
অমুত হইতে কটু কহিয়ে মরমে। 

কি বা দিয়া গৌরত্ন কল নিরমাণে ॥ 

হেমচন্্র কহি যদি দিবসে মলিন। 

ছেম পদ্ম রজনীতে বর্ণ হয় আন ॥ 

লখি নানা অঙ্গ হয় মহাঁতেজময় । 

পিছলিয়। পড়ে আখি অঙ্গে নাহি রয়২ ॥ 

শ্রীচৈতন্ত-ভক্তগণের নিকট যে চৈতন্য মহিমাঁর তুলনায় সুধা সাগর মস্থনজাত 

অমৃতও তুচ্ছ মনে হয়, প্লোকের এই মূল ভাবটি যছুনন্দন বিশেষ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত 
করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন । যদুনন্দন মৌলিক কল্পনার সংযোগ করিয়া বলিলেন যে 
পারাপার হীন অমৃত সাগর মস্থন করিয়া গৌরকলেবর উখ্িত হইয়াছে। এই 

গৌরতন%! ঘে অশেষ অমৃঙ্য সম্পদের আকর তাহ] তিনি উপমার সাহায্যে নানাভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার মতে হেমবর্ণ চন্দ্রের কান্তি অপেক্ষা গৌর অঙ্গের 

কাস্তি অধিক বৈশিষ্ট্পর্ণ। কেননা, চন্দ্রের উজ্জ্বলত। দিবসে মান হইয়া যায়, কিন্তু 

গৌরাঙ্গ মুতি দ্িব। ও রাত্রিকাঁলে সমভাবে উজ্জলরূপে বিদ্যমান । এইরূপে, হেমবর্ণ 

পদ্মের সঙ্গে গৌরতন্থুর তুলনা করিয়া গৌরতন্গ যে অধিঝঞুর উজ্জল তাহাই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই উক্তি ছুইটিতে অলঙ্কার শান্ত্ের প্রয়োগও লক্ষ্যণীয় । 

ছেমচন্ত্র' ও *হেমপন্প' রূপ উপমান দুইটিকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয় গৌরতন্র 

প্রতিষ্ঠা করিয়া “নিশ্চয় অলঙ্কারে সুন্দর গ্রয়োগ কর! হইয়াছে । অন্বাদে সুন্দর 

৯। চৈনম্চচন্দ্রামবত, কত বিঃ ৬৩৬৪, পরত ২৭ | 

ন্ | এ শ্স্ 5 5 5% 



১৭০ বৈষধব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

অলঙ্কার প্রয়োগে এবং মৌলিক কবি-কল্পনার প্রয়োগে বিশেষ সৌন্দর্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভাঁবাচবাদের নিদর্শন শ্বূপ ৯৩ সংখ্যক ক্লোকও তাহার অনুবাদ 

উল্লেখ করা যায়। মূল প্লোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন__ 
সংসার দুঃখজলধো পতিতন্ত কাম 
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈ: কবলীকৃতস্তয। 

দর্ববাসন1 নিগড়িতস্ত নিরাশ্রয়ন্ 

চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাঁবলম্বং১ ॥ 

---আমি সংসার সাগর রূপ দুঃখ জলধিতে পতিত হইয়। কামক্রোধার্দিরূপ কুস্তীর ও 

মকর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। হে গৌরচন্জ্র দুর্ধাসনাগ্রন্ত নিরাশ্রয় আমাকে 

তোমার পর্দ অবলম্বন করিতে দাও । 

প্রবোধানন্দ যে সংসার-দুঃখসাঁগর হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য- 

চরণাশ্রপ্ন করিতেছেন চারি চরণে ব্যক্ত শ্লোকের এই মূলভাঁবটির ভাঁবাছবাদ 
যদ্ুনন্দন দ্বাদশ চরণে বিস্তার করিয়। বলিয়াছেন । যথা 

সংসার সাগর এই প্রেমের পাখার । 

পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাতার ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। 

কুস্তীর-কবল জলজন্ত অবিরাম ॥ 

গ্রাস করিবারে আইসে নারি পলাইতে। 

দুর্বাসনাগণে বান্ধা নিগুঢ় পদেতে ॥ 

ধরিতে আশ্ধ্য নহি উকাস না৷ পাই। 

সংসার ভব-তরঙ্গে রাখিল ডুবাই ॥ 
হা হ! প্রতু শরীক চৈতন্য দয়াময় । 

ব্রজতেজ দেহ প্রভূ নিজ পদাশ্রয় || 

তোমার চরণ যুগ অবলম্ব করি। 

সচেতে উঠিয়া গ্রভু সন্িত 'আচরিং || 

যছুনন্দন যে মূল শ্লোকটির অনুবাদ আক্ষরিকভাবে করেন নাই তাহ অশ্নবার্দের 
নার এরর স্পা এপার 

১। চৈততন্ঠচন্ত্রামৃত, কঃ বিঃ ৬৩৬৪) পৃঃ ৩০। 

1 এ $ঃ 25 82৯ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ১৭১ 

আরম্তেই প্রকাশ পাইয়াছে, সংসার সাগর যে দুঃখের সাগর তাহ! তিনি স্প্ই 
ভাবে না বলিয়া! বিশেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঝলিলেন-_ 

সংসার সাগর এই প্রেমের পাখার । 

পড়িয়াছে মন মোর ন জানে সাতার ॥| 

এই দ্বিতীয় চরণটি কবির নিজন্ব উক্তি। মূলঙ্পোকে সংসার সমুক্রে পড়িয়া সাতার 
ন1 জানার কথ! উল্লিখিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত, মূল ক্লোকের “কাম-ক্রোধাছি' 
উক্তির ব্যাখ্যামূলকভাবে লোভ, মোহ, মদ ও অভিমানরূপ রিপুগুলির কথাও 

বলিয়া রচনারীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন । ষদুনন্দনের এই অন্বাদরী তিতে 

হেমলতা-শিষ্ বৈদ্য যছুনন্দন দাসের ব্যাখ্যামূলক অন্বাদ রীতির সাৃশ্ঠ দেখ! 
যাঁয়। তবে ইহ! বলিতে হইবে যে হেমলতা-শিষ্ত যছুনন্দনের যে কবি-প্রতিভা 

মধ্যগগনে প্রকাশিত অরুণচ্ছটার স্থাঁয় দীপ্তি পাইয়াছে সেই তুলনায় এই অন্গবাদ 
নিষ্পরভ। তবে বল। যায়, মধ্যগগনে দীপ্রিমান স্যধ্যের সমুজ্বলত1 ইহাতে ন' 

থাঁকিলেও প্রভাঁতকালীন বালস্থধ্যের অরুণিমার ন্যাঁয় অচিরে দীধিমান হইবার 

লক্ষণ এই অন্বাদে প্রকাশ পাইয়াছে। 



কর্ণানন্দ 

সপ্তদশ এতাব্দীতে রচিত মৌলিক গ্রন্থ “কর্ণানন্দ' এ যুগের পক্ষে ষেন একটি 
বিশ্ময়। কেননা, সপ্তদশ শতাী প্রধানত অনুবাদ সাহিত্যের যুগ । এঁ যুগে মৌলিক 
গ্রন্থ প্রণেতা রূপে বিশেষ প্রতিভ। সম্পন্ন কবির উদ্ভব হয় নাই বলিয়! যুগসা হিত্যের 

আসরে অঙবাদ সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করে । এ রকম যুগে একটি মৌলিক গ্রন্থ 
রচনা করিয়া রচয়িতা যছুনন্দন দান বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন এবং 

সাহিত্য সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কারণ এই গ্রন্থখানায় বৈষ্ণবধুগের 
যে ইতিহাস বণিত হইয়াছে তাহাতে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া] যায়। এই জন্য 

গ্রন্থটির মূ্্যমান বিশেষরূপে শ্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ক যছুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত এই কর্ণানন্দ গ্রন্থটির যথার্থত। লইয়। ভিন্ন 

মতের অস্তিত্ব আছে। মতান্তর প্রধানত রচয়িতাকে লইয়া | মধ্যযুগের বৈষ্ণব 

সাঁহত্যে এ পযন্ত আমরা যে কয়জন সাহিত্যিক যছুনন্দনের সন্ধান পাইয়াছি 

তাহাদের মধ্যে কোন যহুনন্দন যে এই কণানন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ বুঝিয়া 

উঠা মুন্বিল। তবে কণানন্দ প্রণেতা যছুনন্দন দাস কর্ণানন্দে যে আত্ম পরিচয় 

দিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে তিনি 'ভ্রীআচাধ্য প্রভুর কন্যা শ্রীলহেমলতা' 

ঠাকুরাণীর রূপা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার চরণপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 

কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন৯। গ্রন্থে হেমলতা। ঠাকুরাণীর চই চরণ পল্ম, 

য়নন্দনের “জদয়ে বিলাস করে উল্লেখ থাকায় মনে করিয়া লইতে পারা বায় যে 

তিনি প্রধ্যাত বৈষ্বাচাষ্য শ্রানিবাসের কন! হেমলত! ঠাকুব্রাণীর মন্ত্রশেষ ছিলেন । 

তিনি যে হেমলতা ঠাকুরাণীব কপা লাভ করিয়াছিলেন তাহ রুতজ্ঞচিত্তে স্বীকার 

করিয়াছেন 
করুণ। চাহিয়ে তার প্রেমহীন হইয়া । 

কতু যদি দয়] হয় হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ 

সেবকাঁভাম কু সেবা না করিল। 

তথাপি তাহার গুণে ঘ্নলে পদ ধরিল২ ! 
রোরাররররররররররারারাররারাররররররররারররররাররারহররররানহাররাররররএররাররারধরররহারররাররাররাটাররাররাররারররররারারারারহারারর ওরা ওরাও 

১। কর্ণীনন্প, বঃ নত গর মত ১২৮৯1৫, পৃঃ ১৪ক, লিপিকাল ১২১৫, 
বনুরমপুব স"স্করণ পৃঃ ২৫ 

২) কণানন, বং নঃ এই মত ১১৮৯৫? পুত ১৫ক, ৮১১১৫ বহরমপুর 
সংস্করণ, পত ৯৮ | 
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কিন্তু এই ষছুনন্দন যে হেমলতা! ঠাকুরাণীর শি এই তথ্যটুকু জাত হইলেই বিষয়টির 
মীমাংসা হয় না, কেনন! হেমলতার শিশ্াগণের মধ্যে যছুনন্দন নামে একাধিক শিল্প 
ছিলেন তীহাদের মধ্যে এই যছুনন্দনের সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হইলে বুঝিতে পার! 

যাইবে এই যছুনন্দন আমাদের আলোচ্য যছুনন্দন কিনা । বিষয়টি আলোচনা 
সাপেক্ষ । অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বাংলা 

পুথি বিভাগে পগ্তিতবর শ্রীযুক্ত হরেরুষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ব কর্তৃক 

“সংগ্রহতোধণী১, নামে যে হস্তলিখিত পুঁথিটি প্রদত্ত হইয়াছে সেই পুথি প্রণেতার 

নামও যদুনন্দন দাস। তিনি যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশে এবং তাহার কন্তা 

হেমলত। ঠাকুরাণীর চরণ প্রত্যাশা করিয়া! গ্রন্থখানি রচন। করেন তাহ! গ্রস্থের উক্তি, 

হইতে জান যায় । যথা, 

ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচাধ্য | 
তেহু কৈলা বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট পৃজ্য ॥ 

কৃপ] করি শ্রীযুত গোঁসাই বহু গ্রন্থ দিল | 
তার মধ্যে সংগ্রহগ্রস্থ সত্বরে ধরিল ॥ 

সংগ্রহ ছেদন ইতি সুতরবৃত্তি মানি। 
শ্লোকময় সংগ্রহ বুঝিতে ন৷ জানি ॥ 

হেন গ্রস্থ আচাধ্য প্রভু আমারে সমর্পণ ! 

নয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়দরশন ॥ 

প্রভূ মোরে পড়াইল নিভৃতে বসিয়ে । 

পয়ার করহ যছু উপাসন! দিয়ে ॥ 

হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রত)াশ | 

ংগ্রহ পয়ার লেখে যহুনাথ দাসং ॥ 

যছুনাথ” ভণিত1 থাকায় মনে হইতে পারে যে ইনি কবি ও অনুবাদক যছুনন্দন | 

১। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩। পঙ্ডিত হুরেকু্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৯২1১৯ 

্রীষ্টান্ধে বিশ্বভারতী গ্রস্থীলঙ্বে প্রদত্ত 

২। সংগ্রহতোষণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩, পৃঃ ২২ক। 
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নন। কিন্ধু এই গ্রন্থের তণিতায় “যদুনাথ? বা “যছুনন্দন” উভল নামই পাওয়া যায়। 

যেমন, 

যদুনাথ এই তত সংক্ষেপে লিখিল। 

সংগ্রহ রচিত ইথে একাধার হৈল১ ॥ 

অথব। 

ভরতের লঙগে ক্ণের এতেক বচন । 

ব্রঙ্গলীলার শ্যত্র কছে এ যছুনন্দন২ ॥ " 

“সংগ্রহতোধণী' বাগানুগামার্গের গ্রন্থ, সেইজন্য কবি 'ব্রজলীলার স্যত্র কহে? 

বলিয়াছেন । ছুই প্রকার ভণিতা সম্ভবত ছন্দের অনুরোধেই কবি করিয়াছেন । 

গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে রচিত। প্রচলিত পয়ার ছন্দের নিয়ম অনুসারে প্রতিচরণে 

৮+৬- ১৪ অক্ষর থাকিলে এবং দুইটি চরণে অক্ত্যানতপ্রাস থাকিলে যে প্রচলিত 

পয়ার গঠিত হয়, যছুনাথ ভণিতা৷ যুক্ত এই স্তবকটি মেই ১৪ অক্ষর বিশিষ্ট 

অস্থ্যানুপ্রাস যুক্ত প্রচলিত পয়ারের অন্তর্গত, এই স্তবকটিতে “যছুনন্দন' শব্দ ব্যবহার 

করিলে একটি মাত্রা বেশী হইয়৷ ছন্দ পতন দোষ ঘটিত। দ্বিতীয় স্তবকটি যোল 

অক্ষর বিশিষ্ট অন্ত্যান্সপ্রাস যুক্ত দীর্ঘ পয়ার ছন্দের লক্ষণাক্রাস্ত। এইখানে “যছুনাথ' 
ভণিত| দিলে একটি মাত্র! কম হইয়া ছন্দ-দোষ ঘটিত। 

সংগ্রহতোষণী রচয়িতা নিজেকে শ্রানিবাস কন্যা হেমলত। ঠাকুরাণীর শিশ্ত 

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন__ 

হেমলতার শিষ্য হই পালিগ্রামে বাস। 
সংসার বাসনায় থাকি হেয়! মায়ার দাস ॥ 

কেশে ধরি হেমলতা! আকাশে তুলিল। 

আচার্য প্রভুর পদে শিক্ষায় সমপিল৩ ॥ 

গুরু গ্রহণ ও নামের সাদৃশ্ঠ হেতু কর্ণানন্দ রচয়িত। ও সংগ্রহতোধশীর রচগ্লিতাকে 
একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে সংগ্রহতোষণীর রচয়িতা 

যেখানে নিজেকে 'পাপিগ্রাম” বাপী বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন কর্ণানন্দের রচয়ত। 
পপ পাপ 

১। সংগ্রহতোধণী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩১ পৃঃ ৩৯খ । 

ই তর $$ $ ও খ্ঙ্ক 

৩ | এ 5১:5৮ ২১ক। 
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সেইস্থলে নিজের বাসস্থান-_“মাঁলিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার'১ বলিক্না 

উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উভয়ের নিবাসস্থান [ভন্ন হওয়ায় একটি সমস্ত 

উপস্থিত হয়। অপর পমস্য! দেখ। দেয় কর্ণানন্দের রচয়িতা বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ 

করায়। তিনি কর্ণানন্দে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন--'দীনহীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস'২ 

বলিয়া । অপরদিকে দেখা যায় সংগ্রহতোধণীর রচয্রিতা জন্মগ্রহণ করেন ব্রাঙ্মণকুলে। 

আত্মপরিচয় অংশে এই কবি বলিয়াছেন--. 

শ্রহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম । 

কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্জ ॥ 

পালিগ্রামে জন্ম হয় যছুনাথ নাম। 

ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান ॥৩ 

জগদ্দদু ভদ্র স্কলিত গৌরপদ তরঙ্গিণী গ্রন্থে যে পাচজন যছুনন্দনের নাম উল্লিখিত 

হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ বংশজাত। একজন--কণ্টক নগরবাসী 

যহুনন্দনাচাধ্য'* আর একজন 'ঝামট পুরবাঁসী যছুনন্দনাচাধ্য”৫, অপর আর একজন 

যছুনন্দনের উল্লেখ-_-“কণ্টক নগরে অপর এক যছুনন্দন চক্রবর্তীী'৬ থাকায়, 

দুইজন আচাধ্য উপাঁধিধানী এবং একজন চক্রবর্তী উপাধিধারী বলিয়া! উল্লিখিত 

হইয়াছেন । অপর দুইজনের মধ্যে একজন উল্লিখিত হইয়াছেন-_-'বাহদেব দত্তের 

শিষ্য ও রঘুনাথদীসের গুরু যছুনন্দন*-রূপে। অপরজন মালিহাটি নিবাসী বৈচ্কুল 

সম্ভূত কর্ণানন্দ প্রণেতা যহুনন্দন দান” রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। রঘুনাথ দাসের 
গুরু যদুনন্দন বিপ্রবংশীয়, কিন্তু তিনি শ্রীনিবাস আচার্ষ্ের অনেক পূর্ববন্াী এবং 
অদ্বৈত মহাপ্রভুর শাখ।ভুক্ত হওয়ায় তাহাকে হেমলতার শিশ্ত যদুনন্দন হিসাবে 

১। কর্ণানন্দ' বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯।, পৃঃ ১৫ক বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ২৮ । 

২। এ 2 58 

৩। সংগ্রহতোবণনী, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩, পৃঃ ৫২ক। 

৪1 গৌরপদ -তরঙ্গিনী, পৃঃ ২৩১। 

€। রী ১৯ ২৩১। 

নি 55 এঁ 

গু ॥ এ ০ ড$ 

এ 35 $$ 
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করনা করা যায় না। হেমলতার শিষ্য বিপ্র ষছুনন্দন আত্মপরিচয় দ্বান কালে 

তাহার পিতামাতার নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন, 

শিব প্রসাদ পিতা মোর মাত ব্রহ্মময়ী | 

আচার্য প্রত্তুর পরিবার ষদুনাথ কহি ॥১ 

কিন্তু কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন আত্মপরিচয়ের কোন অংশে পিতামাতার 

নাম উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ মারও কোন কোন গ্রন্থকার যে আত্মপরিচয় 

দিতে যাইয়া পিতামাতার নাম অন্ল্লিখিত রাখিয়াছেন সেরূপ দৃষ্টাস্তও বিরল 

নহে। কবিরাজ কষ্টদাস গোম্বামী তাহার চেতন্য চরিতাম্বৃত গ্রন্থে আদিলীলার। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যতটুকু আত্মপ(রিচ্জ দিয়াছেন তাহাতে তাহার পিতামাতার নাম 

উল্লেধ করেন নাই । গ্রন্থটির অপর কোন পরিচ্ছেদেও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। 

আমাদের আলোচ্য যছুনন্দন দ্রাসও তাহার অন্থবাদ গ্রস্থ সকলের একটিতেও 

পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন নাই । জগদ্বদ্ধু ভদ্র “গোরপদ তরঙ্গিণী” সম্কলন 
গ্রন্থে কৃষ্দাস গোল্বামীর পিতার নাম “ভগীরথ' এবং মাতার নাম “মনন্দা? 

বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ ্ুত্রান্সসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদিগের 

ষে তথ্যানুসন্ধান করেন, কণানন্দ প্রণেত] যছুনন্দনের পিতামাতার নাম হয়ত 

সেভাবে সন্ধান কর] হয়নাই । অতএব নাম সাৃশ্ ও গুরু গ্রহণ সাদৃশ্য ব্যতীত 

উত্তয় গ্রন্থের রচয়িতার মধ্যে বাসস্থান ও বংশগত বেসাদৃশ্ত থাকায় বুঝিতে পারা. 

যায় ষে কর্ণানন্দ প্রণেতা ও সংগ্রহতোধণী প্রণেতা এক ব্যক্তি নন। 

কণানন্দ প্রণেত। বৈদ্য যছুনন্দন দাসকে আমাদের আলোচ্য কবি ও অনুবাদক 

যছুনন্দন দাস বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন । পদকল্পতরু সম্ধলন গ্রন্থে 

সতীশচচ্জ্র রায় মহাশয় কর্ণাননা প্রণেতা যছুনন্দন দাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন--ইনি 

শ্রীনিবা আচাধ্যের কন্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য | ইনি রসকদন্ব নামে 

বূপগোসম্বামীর বিখ্যাত বিদগ্ধমাধব নাটকের ও কবিরাজ গোম্বামীর সংস্কৃত কাব্য 

গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের সথললিত বাংল পগ্যান্থবাদ করিয়াছেন'৩। 

জগঘন্ধু তত্র মহাশয় গৌরপদ তরধিণী গ্রন্থে হেমলত। ঠারুরাণীর শিশ্ক কর্ণীনন্দ 
সপ পি সত ৮ এর লাশ শা কাপ ীশিশাপা্পিকদ তে পপি শিস 

১। ভা, বিঃ ভাঃ ৫৬৬৩, পৃঃ ৫২ক। 

২। গৌরপদ তরঙ্গিণী, ১ম সংস্করণের ভুমিকা । 

৩। পদকল্পাতক। €ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫ | 
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প্রণেতা যছুনন্দন দাঁপকে বিদদ্ধমীধব ও গোবিন্দলীলামু্ গ্রন্থের অন্বাদক নলিয়া 

উল্লেধ করিয়াছেন ৯। 

১৩১৬ বঙ্গাব্ে জাহুবী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভৃপাদ জঠুল$্্চ গোঁন্বামীর 

প্রবন্ধ হইতেও জানিতে পারা যায় ষে কর্ণানন্দ প্রণেতা যঠনন্দন দাসই গোবিম্প- 

লীলামুত, শ্রীরুষ্ণকর্ণীমুত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করেন২। কিন্তু শীরুষ্+কর্ণাধৃত, 

বিদগ্ধমাধব নাটক, গোবিন্দলীলাম্বত গ্রন্থের অনুবাদক যদ্ধনন্দন দাস কর্ণানন্দ গন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা, এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সংশয় 

প্রকাশ করেন। পণ্ডিত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ব মনে করেন 'কর্ণীনন্দ 

এান্থখানি খাটি জাঁল'৩, ড!ঃ স্থকুমার সেন মহাশয় বলেন-__“জীবনী গ্রন্থ কর্ণানন্দ 

( যদি প্রক্ষিধ না হয়) প্রথম যদুনন্দনের হইতে বাপা নাই৪। ত্িনি ইহাঁও 

বলেন- “সপ্তম নিধ্যাস পরে যোগ হওয়া সম্ভব"৫, ডাঃ বিমান্বিহারী মজমদার 

মহাশয়ের মতে__-যিনি শ্রীরুক্কণামৃত, বিদগ্ধমাধৰ ও গোবিন্দলীলামুতে কবিত্বের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি যে কর্ণানন্দের মত খঞ্জ পয়ার লিখিবেন তাহা 

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না১। 

প্রক্ুত পক্ষে, কণীনন্দ গ্রন্থ সম্যকরূপে আলোচন। করিতে গেলে গ্রণেত। নির্ণয়ে 

এইরূপ নানা কারণেই সমস্যার সম্মথীন হইতে হয়। কয়েকটি স্মন্তাপুর্ণ বিষয়ের 
উল্লেখ করা যাইতেছে 

১! সাতটি নিধ্যাসই এক কবির রচন। কিনা । 

২। প্রত্যেক নিধ্যামে এক প্রকার ভণিতার ব্যবহার । 

৩। সংস্কৃত গ্লোকের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের অভাব। 

৪$। শ্রীনিবাঁম আচার্য অপেক্ষা শ্রীনিবাস শিষ্য রামচজ্দ্রকে বড় কর] । 

৫ | গ্রন্থে যদুনন্দন রচিত কোন পদ না থাকা । 

৬। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আনিত বৈষ্ব গ্রন্থ চর 
যাইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! শ্রীকক্দাস কবিরাজের দেহত্যাগের প্রয়াস । 

১। গেৌরপদ তরঙ্গিণী, পৃঃ ২৩২ 

২। গোবিন্দলীল।ম্বত রস, কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী সম্পাদিত গ্রন্থের ভুমিকা 

৩। ব্যক্তিগত পত্র 

৪ | ডাঃ সৃকুমাকস সেন প্রণীত বাংল! সাঃ ইতি: ১ম অপরার্ধ, পৃঃ ১৫ 
| এ 
৬। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত জীকৃষ্ণকর্ণাসৃতধ গ্রন্থের ভু 
12. 212 
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৭। জর-াঁনন্দ প্রণেতা এই যছুনন্দন প্রানিবাঁ আচাধ্যের সম-সাময়িক কিনা । 

৮1 কণানন্দের ভাব! বা বাণীভঙ্গি | 

৪। কাবা সৌন্দর্য্য । 
কর্ণানন্দ গ্রন্থের এক নির্ধ্যাসের বিবরণের সঙ্গে অপর নির্ধ্যাসের বিবরণের মধ্যে 

যে অপামগুশ্ত রহিয়াছে তাহ। প্রথম ও সপ্তম নিধ্যাসে দেখিতে পাওয়। যায় । প্রথম 

নির্ধযাসে বৈম'বওহ চুরি যাইবার যেরূপ বিবরণ লাপবদ্ধ হইয়াছে, সপ্তম নির্য্যাসে 
সেই বিবরণ ভিন্ন প্রকার । প্রথম নিধ্যাসে কবি বলিয়াছেন» 

তবে পুরুষোত্বম দর্শনে প্র যাত্র! কৈল! । 

বনপথে পথে প্রহ় আনন্দে চলিলা ॥ 

একদিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিল। | 

দহ্যগণ রতু বলি গণি হাতে পাইলা ॥ 

চোঁর গণে পুস্তক হরিয়৷ নিল পথে। 

তবে রাজা পাঁশে গেলা পুস্তক নিমিত্তে৯ ॥ 

রগ টা রর নং 

হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে। 

ব্যাখ/ শুন প্র হাসে থাক কিছু মাডে ॥ 

কণানধেন প্রদ্ম নিধযাসের এই উক্তি কর্ণপুর কবিরাজ রচিত শানিবামাচাধ; 

গ্রণলেশস্চক' গ্রন্থের অন্তরূপ। যথা-_ 

গচ্ছন্ পুরুষোত্তমং বনপথা চৌরৈ হৃত পুস্তস্কঃ। 

তস্মাদ্রাজ সভাং গতঃ প্রপঠিতং বিপ্রেণ শত! যঃ 

শ্রীমদ্ভাগবতীব্ব-ষটপদগণৈ গীতং প্রহস্য কৃঙং২ ॥ 

কণপুর কাবরাজ্ঞ যেমন বলিয়াছেন যে শ্রানবান পুরুষোত্তম গমন কালে বনপথে 

তক্ষর কতৃক হ্ৃত্গগ্রস্থ হইলে সেই বন দেশের রাজার অর্থাং বীর হাশ্বরের 

পাজসভায় গেলেন এবং সেইখানে এক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত 
শত শপ পাশ শা শিস পপর ++ পপ 

১। কর্ণানন্দ» কঠ বিঃ ৫৫৩৫) পৃঃ *খ। বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ১৫ 

হ। শ্রীনিবাসগুণলেশসূচকের শ্লোক । গ্রঞ্থটি ছু্্রাপা, অতএব শ্লোকটি ডাঃ বিম।ন বিহার 

ষজুমদায় প্রণীত বোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ১১৪ হইতে উলিখিত হইল। 
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ভ্রমরগীত অংশের পাঠ শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিয়াছিলেন; ভক্র-রত্রাকরে নরহরি 

চক্রবর্তী ৪ এইমত সমর্থন করিয়া লিিয়াছেন-_ 

সবত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন । 

নীলাচলে যায় সঙ্গে লইয়। বছধন ॥ 

রাজাবীর হান্বীরের দহ্যগণ যত্রে। 

গণিয়া দেখিলা গাড়ী পূর্ণ নান! রত্বে ॥৯ 

«এক মহাজন? যে শ্রীনবাসাচাধ্য এবং গাড়ী বোঝাই 'নানারত্ব* যে বৈধ্ণবতগ্রন্থ- রত 

তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব শ্রানিবাস গ্রন্থরত্ব লইয়া নীলাচলে 

গমনকালে দ্য কবলে পড়িয়াছিলেন তাহা ছুইট প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীনিবাসাচার্য 

গ্ুরণলেশ স্থচক ও ভক্তি-রত্কর হইতেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু কর্ণানন্দ গ্রন্থের 

সপ্চম নির্ধাসে দেখা যায় বৈষ্ণব গ্রন্থ চুর যাওয়া বিষয়ে গ্রন্থ গুপেতার মনে প্রশ্ন 

জাগে। প্রশ্নটি অবশ্য প্রধানত গ্রন্থ চুরি সংবাদ প্রাপ্তিতে ছুঃখিত হৃদয় কষ্দাস 

গোম্বামীর দেহত্যাগ চেষ্টার বিষয় সংক্রান্ত । কর্ণানন্দ প্রণেতা শ্রীমতীর ছুটি 

চরণে ধরিয়]” এবং “ভূমি লোটাইয়া+ “বনু প্রণাম” করিয়া মিজ সংশয় নিবেদন 

করিলেন-_ 

শুন শুন প্রভু মোর দয় কর মোরে। 

বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অস্তরে ॥ 

রুপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন। 

শ্রামুখের বাক] শুন জুড়ায় শ্রবণ ॥ 

প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুন। 

তবে মুণ্ড গ্রভু পদে কহিলাম বাণী ॥ 

প্রভুর চারত্র কথ জাহৃবী আদেখে। 

রচিলেন প্রেম বিলাস নিত্যানন্দ দাসে ॥ 

গ্রন্থ লইয়! গ্রতু যবে আইলা গৌড়দেশে | 
তাহাতেই এই বাক্য লিখিলা বিশেষে ॥ 

গ্রন্থের চুরির কথা তিহে যে শুনিয়া । 

বড়ই উদ্বেগ যে গোস্বামীর হিয়। ॥ 

১। ভক্তি রত্বাকর, পৃঃ ৩৪১, পাদ নবীনকৃঞ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রকাশিত গ্রন্থ 
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শ্রীকুণ্ড নিকটে তবে শ্রীদাস গোসাঞ্ি। 

শ্রীকবিরাজ গোসাঞ্ি আইলা তথাই ॥ 
এসব প্রসঙ্গ কথা তিহো যে শুনিয়া। 

উছ্ছলি পড়িল! যাই প্রাকুণ্ডেতে যাঁইয়া৯ ॥ 

এইখানে এমতর উক্তি হইতে জান। যাঁয় যে নিত্যানন্দ দাস জাহ্বী ঠাকুরাণীর 

আদেশে যে “প্রেমবিলাস' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে জান। যায় গ্রন্থ লইয়া 

প্রত" যখন “গৌড়দেশে, আিলেন, সেই গ্রন্থ চুরি হইবার সংবাদ প্রাঞ্চ হইয়। 
শ্রীরুষ্দান গোস্বামী শ্রীকুণ্ডে যাইয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। কণানন্দের সপ্তম 

নিষ্যাসের এই উক্তি একান্তই প্রেমবিলাপ গ্রন্থ অনুসারে উক্ত হইয়াছে । প্রেম- 

বিলাসে বণিত হইয়াছে যে শ্রনবাস আচাধ্যকে শ্রজীব গোম্বামী 'সিন্ধুক সজ্জা করি 

পুস্তক" দিয়াছিলেন বঙ্গদেশে আনিবার নিমিত্ত । গ্রন্থসহ শ্রানিবাস ও নরোত্তম 

ঠাকুরকে বঙগদেশে বিদায় দান কালে আলিঙ্গন করিয়। বলিয়াছিলেন,_- 

মোর আজ্ঞা নহে প্রভুর আদেশ। 

শীদ্ব যাহ গৌরাঙ্গের দোহে নিজদেশ২ ॥ 

শ্রীজীব গোস্বামী প্রদত্ত এই সকল গ্রন্থই যে বীর হাম্বীরের অন্চর দস্থ্যগণ অপহরণ 

করিয়া লয় তাহা পরবর্তী বর্ণনায় জানা যায়। যথা,__- 

কাল স্বরূপ সবগুল] উত্তারিলা গিয়া । 

মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া ॥ 
ক ঝা ব কঃ 

গাড়ীর দ্রব্য লুটি লৈল অস্ত নাহি ধরি৩। 

এই লুগ্ঠিত ভ্রব্য অর্থাৎ গ্রন্থতত্ব রাজার নিকটে লইয়া গেল। যথা--'বনপথে 

লইয়৷ যাঁয় রাজার নিকটেও'। খুন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগ্রশ্থ আনয়নকালে 

শরীনিবাসের নিকট হইতে গ্রন্থ চুরি যাইবার এই ত্তথ্য প্রেমবিলাস ভিন্ন অন্ত কোন 

গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আজ পধ্যন্ত জান] যায় নাই। প্রনঙ্গত বলা যায়, 

প্রেমবিলা রচয়িতা নিত্যানন্দ দামের গ্রন্থচুরির বিবরণ অপেক্ষা কর্ণপুরের 
পিল কাপ ০ স্স্স৭ ০০লা ৯৯ ০০০০ ১০৮8৮-৪ আস্পপলাস্ পপ কপ পপ পা শী পাপ পপ পপ পা শপাগ শাশগ লাশ পগিপীকিত ০ শস পিছ শি শশী কক াশিশাা শশী 

১। কণাননা, বঃ নত গ্রুঃ মত ২২৮৯৪১ পৃ ৫৯খ» বহরমপুর সংস্করণ পৃ ১১৬। 

২। প্রেমবিলাস, পৃঃ ১৬৩ 

৩। এ পৃঃ ১৬৬ 

£ | এঁ পু ১৬৬ 
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গুণলেশহুচকের বিবরণ অধিকতর প্রমাণপ্িদ্ধ। কেনন। তিনি ছিলেন শ্রীনিবালা- 

চধ্যের সাক্ষাৎ শিয়া এবং বিশেষ ভাবে তথ্য অবগত হইয়াই তাহা পরিব্ষণ 
করিয়] থাকিবেন। কর্ণানন্দের প্রথম নির্ধাসে যে গগুণলেশস্চক" ৪ ভক্তিরত্বাকর 

গ্রন্ের একই তথ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীনবাঁসের গ্রন্থদহ নীলাচল যাত্রাপথে গ্রন্থ চুরি 

যাওয়ার উল্লেখ আছে তাহ] পূর্বেই বল৷ হইয়াছে । শ্রীনিবাস কর্তৃক বুন্দাবন 

হইতে গোঁড়দেশে গ্রন্থ আনয়নের যে বিবরণ প্রথম নিথ্যাসে পাওয়া যার-_ 

শ্রীনবাস রূপে হেন বুক্ষের সাঁজন। 

গোৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন ॥ 

শ্রীক্ূপ গোম্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ | 

যত গ্রন্থ প্রকাশিত গোস্বামী সনাতন ॥ 

শ্রীত্ট গোসাঞ্চি গ্রন্থ যাহা! করিল৷ প্রকাশ । 
শরীঘুনাথ তষ্ট আর বঘুনাথ দাস । 

শ্রজীব গোপাঞ্জ কৃত যত গ্রন্থচয় | 

শ্রীচবিরাজ গ্রন্থ যেব1 কৈল্য। রসময় ॥ 

এইসব গ্রন্থ লইয়া! গৌঁভেতে শ্বচ্ছন্দে। 

বিতরিল! প্রভু তাহা মনের আনন্দে ॥ 

শ্রীনিবাস বাউরূপে গ্রন্থমেঘ লইয়া । 

লইয়া আইল্য যিষ্বো যতন করিয়। |! 

ব্রঙ্গগিরি মাঝ হইতে গ্রস্থমেঘ আনি । 

গোঁড়দেশে রুষে সিঞ্চি দিয় প্রেমপাণি১ ॥ 

এই বর্ণনায় গৌড়দেশে গ্রন্থ আন। কালে কোন বিদ্ব সুষ্টির কথা নাই। বরঞ্চ, বাহু 

যেমন মেঘকে অনায়াসে ও অল্প সময় মধ্যে একদেশ হইতে অন্যদেশে বহন করিয়া 

লইয় যায়, শ্রীনিবাসের গোঁড়ে গ্রন্থ আনয়ন বিষয়টি সেইরূপ সহঙ্ঞসাধ্য কাধ্য 
হইয়াছিল বলিয়া বলিত হইয়াছে । অতএব প্রথম নির্যাস ও সপ্তম নিধ্যাসে একই 
বিষয়ের বিপরীত উক্তি থাকায় এই ছুই নিধ্যাসের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিন! 

তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয়। 

কর্ণানন্দ গ্রন্থে যে সাতটি নির্ধযাস, তাহার প্রত্যেক নিধ্যাসে ষছুনন্দন বা 

১। কর্ণানঙ্গঃ বঃ নঃ গ্রঃ ম£ ২২৮৯/৫, পৃঃ ২, বহরমপুর সংস্করণ পৃ ৩ 
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যছুনাঁথ নাম যুক্ত বৈচিত্র্যহীন একই প্রকার ভণশিতা প্রয়োগ দেখা যায়। 

যথাঃ 

সেই দুই চরণ পল্ম হাদয়ে বিলাস। 

কর্ণানন্দ রস কহে যছুনন্দন দাস+ ॥ 

অথব। 

সেই ছুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। 

কর্ণানন্দ রস কহে যহুনাথ দাসে২ ॥ 

অনুবাদক যছুনন্দনের তশিতারীতের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে অনুবাদক 
ষ্ছুনন্দনের ভণিতা এইরূপ বৈচিত্রাহীন নয়। ঘে কোন একটি গ্রস্থেই প্রতি অঙ্কে 

বিভিন্ন ধরণের ভণিতা তিনি ব্যবহরি করিয়!ছেন। যথা 

দাস যছুনন্দন চিতে করে এই মন। 

নব লেহ রসে ভেল ভোরও ॥ 

তাসল ভুবন প্রেম রসে । 

এ যছু এড়াল দীন দোষে৯ ॥ 

এ ধন্ুনন্দন দাস তাহ ভণ 

নবখন লেহক রীত৫ ॥ 

কিন্তু গ্রন্থের সকল পরিচ্ছেদ একই প্রকারের ভণিতা ব্যবহার করাও রীতিবিরগ 

নয় । রামায়ণ, মহাতারতেও একই প্রকার ভণিত৷ প্রয়োগ রীতি দেখা যাঁয়। 

কুত্তিবাঁস রামায়ণের এক এক কাণ্ডের শেষে বালয়াছেন- চিল অযোধ্যাকাড 

কবি কৃত্তিবাস”ত “রচিল কিক্ষিন্ধা। কাণ্ড কবি কুক্তিধাস।” কাশীরাম দাসের 

মহাভারতের পর্বশেষে মেই একই প্রকার ভণত1-__ 

মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 

কাশীরাঁম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯৫, পৃঃ ২৮থ+ বহরমপুর সংস্কবপ» পৃঃ ৫৭ 

২। এ ৮ পৃঃ ৫৯ক, 5 পৃঃ ১২৩ 

৩। বিদগ্ধমাধবঃ ছাপাগ্রস্থ, প্রকাশক শরৎচন্দ্র শীল, পৃঃ ৪৪ 

৪। বিদগদ্ধমাধব, প্রকাশক শরচ্চন্্ শীল, পৃঃ ৬১ 

৫ । এ চে টা ১১৪৩ 
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রুষ্ছদান কবিরাজ রত €চতন্তচরিতামুত গ্রস্থে ও বৈচিত্র্যহীন ভি প্রয়োগের একই 

পদ্ধতি দেখা যায়। প্রায় সকল পরিচ্ছেদের শেষেই তিনি এই ভণিতা ব্যবহার 

করিয়াছেন 

শ্ীকূপ রঘুনাথ পদে যার আঁশ । 

চৈতগ্ঠ চরিতামুত কহে কৃষ্দাস ॥ 

বে যে যছুনন্দনের রচনায় ভ'ণতা প্রয্জোগের বিভিন্ন রীতি ও শৌন্দয্য লক্ষ্য করা 

যায়, দেই যছুনন্দনের অন্ান্ত গ্রন্থে সৌন্দধ্য পূর্ণ ভশিতা থাকই সঙ্গত হয়। 

কিন্তু কর্ণানন্দে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধরণের ভপিভা না থাকায় এই গ্রন্থ অন্রবাদক 

যঠনন্দনের রচনা কিনা তাহাও ভাবিবার ব্ষয়। 

কর্ণীনন্দে মৌলিক রচনার অন্তিরিক্ত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক গ্রে।ক 

উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন কেন স্থানে কয়েকটি কের ্মচনাদ প্রচেষ্টা দেখা 

বায়। প্রথম নিধ্যাসে উদ্ধত গাতগোবিন্দ পচিত শ্লোক ও ইহাছ আদা দৃলাপ্ত 

প্রূপ উপস্থিত করা হইল__ 

শচৈতন্য পদ্দারবিন্দ মপুপো! গোপাল ভট্ট গ্রশ্থঃ। 
শমাংস্তশ্ত পদ ঘুজস্য মপ্ লট শ্রীনিবাসাহবয় । 

আচাধ্য প্রভু সংজ্রক1শখিল জনৈঃ সর্বেষু নী হুং যঃ। 
৮ খ্যাত স্তংপদ পদ্বজাশ্রয়স্থহে। গোবিন্দগ ভাখ্যাক: ॥১ 

-এমান গোপাল ভট্ট প্রন্ঠ শ্রচৈতন্য পদদারবিন্দ মধুপ, সেই গেপাল ভট গর 
পাদপন্মের মধুপ সবত্র সকল জনের বিদিত শ্রানিবাস নামক আচাফা প্রভু । গেই 

আনান আচাস্থ্য প্রভুর পাদপন্শ্রিত গো,বন্দগতি। 

কণণানন্দের কবি ইছার এই্বপ পগ্যানবাদ করেন -__ 

শ্রুঞ্ণ-ঠৈতন্য পাদপক্সে আশ্রয়। 

মধুকর হেয় জিহে। সদা বিলপয় ॥ 
শগাপাল ভট্ট গোলাঞ্ হইয়। সদয়। 
শ্আচাধ্য প্রভুরে কৃপা কৈলা অতিশয় ॥ 

১। কর্ণানন্দ? বঃ নঃ রঃ ম$ ২২৮৯1 পৃঃ ৫থ, বহরমপুর সংস্করণ পু ৮ 
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শ্রীআচার্ধ্য গ্রস্ভুর পাদপদ্মে আশ্রয় । 

শ্রগোবিন্দগতি ইঠ নিজ গ্রোকে কয় ১ 

একই মৌলিক গ্রপ্ধে অন্তবাদ-প্রচেষ্ট৷ থাকায় কবির অনবাদ প্রীতির পরিচয় পাওয়া 
যায়! কিন্ত এই অন্বাঁদ একাত্তভাবে সংক্ষেপ ও মৃুল্রন্দারী হওয়ায় এবং 
কাব্যোচিত সৌন্দধ্যের প্রকাশ না থাঁকাঁয় এই অন্বাদ অন্তবাদক যত্নন্দন কর্তৃক 

রচিত বলিয়া অনে করিতে ছিধা উপস্থিত হয়। অন্বাঁদক যদুনন্দনের অ্বাদ 

রীতি ঘে প্রধানত ব্যাখ্যা 'ও বিস্তারমূসক এবং কাব্য-সৌন্দর্ষ্যে মণ্ডিত তাহা অন্তর 
উরিখিত হইয়াছে । এইস্থানেও নিদশন-ম্রূপ অপর গ্রস্থের একটি সংস্কৃত শ্লোক ও 
ঘছ্মশ্দন রুত ইহার অন্তবাদ উল্লিখিত হইল-_ 

পল্লবারুণ পাণিপস্কজ সঙ্গিবেণুরবাকুলং 

ফুল্পপাটল পাটলী পরিবাদিপাঁদ সরোরুছম্। 
উল্লসন্মধুরাধর ত্যুতি মগ্তরীনরসাননং 

বল্লবীকুচ কুম্ত কুঙ্কুম পঙ্কিলং প্রভৃমাশ্য়ে২ ॥ 

পে প্রভূ নব পল্পবের ন্যায় অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট হস্তকমলে বেণু ধারণ করিয়া নিজেই 

সেই বংণীরবে আকুল হইয়া! পড়েন, ধাহাঁর চরণপন্ম প্রস্ুটিত পাটলি পুষ্পকেও 

লাম্্রত করে, মাহ'র মুখ-মগ্ডল মধুর অধর দ্যুত্তিত্ে সরপ এবং গোপীগণ দ্বারা 
আলঙ্গিত হইর! বাহার নীল কলেবর তাহাদের বুচ কুস্তে লিপ্ত বুঙ্কমের দ্বারা 

চচিত হইয়াছে, সেই প্রভুর চরণ আশ্রয করি । 

ঘছনন্দন রুহ অন্তবাদ-_ 

সর্থ হে 

এই রুষ্ঠাশ্রয় সাধ মোরে । 

ব্স্মধ্যে এক অঙ্গে বনু ব্রজ'ঈগন। সঙ্গ 

বিলাসিয়া সববাঞ্।। পুরে ॥ প্র ! 

নবংন গলুব হৈতে অরুণিমা পুঞ্জ যাতে 

হেন ছুই করাণুক্গ যার। 

১। কর্ণানপ্, বং নঃ গ্রঃ মত ২২৮৯/০, পু$ এথ+ বঙ্করমপুর সংস্করণ, পৃঃ» 

৭ | আকৃষ্চকণামৃত, *ম শ্লোক, ডাং বিমান বিহারী সম্পাদিজ গ্রন্থ, পুঃ ১৯। 
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তার সঙ্গী যেবা বেগ. তা ধ্বনি সুধা জন 
চিত্ত আউলায় গোপিকার। 

কহিতেই দেখ যেন রাসে রুষ্ নাচে হেন 

চরণ ছোয়ায় গোপীন্তনে। 

উরোজ পরশ পায় প্রফুল্ল চন্দন তায় 

শ্বেত রক্ত বণ দুচরণে ॥ 

প্রফুল্ল পাটলিপুঞ্জ অতি শোঁভ। মনোরঞ্জ 

চরণ পঙ্কজ হেন যার ! 

দেখিতে চরণ শোভ। মন হৈল অতিলোতা 

উর্ণ নেত্র দেন আরবার । 

সুধা সার হৈতে অতি মধুর অধর দ্যতি 

গোপী নেত্র অঞ্জন তাহাতে । 

শাম অরুণিম। দ্যুতি মঞ্জরী কি ক্ুমুরতি 

যার মুখ সরস ইহাতে ॥ 

এত কহি প্রতি অঙ্গে দেখি বাড়ে বহু রঙ্গে 

ব্রজাঙ্গন বুচকুন্ত পঙ্গে | 

চচ্চিত হইল গাত্রে বেণুনাদে মোহে তাতে 

আলিজন চন্বনের বন্ধে ॥ 

কবি প্রায় প্রতি বিষয়েই ব্যাখ্যা করিয়। চারি চরণ বিশিষ্ট স্সেেকের তেইশ চরণে 

বিস্তারমূলক ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন । মূল শ্লোকে যেখানে আছে--সঙ্গি 

বেণুর্রবাকুলং' কবি ইহার অনুবাদ করিতে যাইয়া বাঁলজ্েন-_ 

তার সঙ্গী যেবা বেণু তার ধান সুধা ভ 

চিত্ত আউলায় গোপিকার। 

মূল শ্লেকে শ্ররুষ্ণ নিজ বেণু ধ্বনির মধুর শবে নিজেই মোহিত হন বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছে । কিন্তু এই অনবাদে বংশীরবে গোপিকার চিত্ত "আউলায়' বল! হইয়াছে 
এবং গোপী স্তনে শ্রীকষ্ণের পদ স্পর্শ সাতের উক্তিও যূলের অতিরিক্ত । অপর পক্ষে 

১। ই্রকৃষ্ককর্ণাম্বত, ডাঃ বিনানবিহারী মভুমদার সম্পাদিত গ্রস্থ পৃঃ ১৯। 
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কর্ণানন্দের কবির অনুবাদে এইরূপ নৃতন সংযোজন এবং সৌন্দর্য প্রয়োগ নাই, 
তিনি 'শ্রীচেতন্য পদারবিন্দে'র অন্থ্বাঁদে যথাঁষথ উক্তি করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 

পাদপল্প” উক্তি ছারা । 'শ্রীচৈতন্' স্থলে আ্রীকষচৈতগ্ত” বলিয়াছেন মাত্র । কিন্ত 

অনুবাঁদক যছুনন্দন যেখানে মূল শ্লোকের-ফুল্ল পাটল পাটলী পরিবাদিপাদ-_ 
সরোরুহম' চরণটি অন্বাদ করেন-_ 

ফুল্ল পাটলী পুর্ণ অতি শোতা মনোরঞ্জ 

চরণ পন্ছজ ছেন যার । 

দেখিতে চরণ শোভা মন হৈল অতি লোভ 

এই উক্তি যেমন শ্রুতিমধুর তেমনই বিস্তারমূলক | সংস্কত উক্ভিটিতে শ্রীরুষ্ণের 

চরণ পঞ্সুকে প্রস্ফুটিত পাঁটলি পুষ্প হইতেও সুন্দর বল! হইয়াছে, কিন্তু সেই মন- 

মুগ্ধকর চরণ শোভ] দেখিতে কবি চিত্ত যে “অতিলোভা' এই সম্ভাব্য অথচ অনক্ত 

কথাটি কবি এইখানে সংযোগ করিয়াছেন। অন্বাঙ্গক যদ়নন্দন অন্বাদে এই যে 

ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি এবং সৌন্দধ্য আরোপ করিয়াছেন কর্ণানন্দের কবির অনুবাদ- 
কাধ্যে তাহা দুষ্ট হয় না। কর্ণানন্দে পূত স্তবাবলীর আরও কয়েকটি শ্লোক এবং 

তাহার অনুবাদ উদ্ধতি ছাপা বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে । যেমন-- 

কদ] বিস্বোষি তা্ুলং ময়! তব মুখানুজে। 
অর্পমানং ব্রজাধীশ সুঙরচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে 

কেলি বিশ্ংসিনে বক্রকেশবুন্দন্ত স্থন্দরী । 

সং্কারায় কদা দেবি জনমেত' নিদেক্ষ্যতি৯ ! 

__হে বিশস্বোষ্ঠি, কবে আঘি তোমার-সুখাথুজে তান্থুল অর্পণ করিব এবং আমা 

কর্তৃক অপ্যমান সেই তানুল ব্রজাধীশ সত ছিনাইয়া খাইবে। হে সুন্দরি, হে 
দেবি, কেলি বিশ্বংসিত বক্রকেশ কলাপ সংস্কার করিবার জগ্ত কবে তুমি এই 

জসকে আদেশ করিবে। 

“অস্যার্থ বলিয়! কণানন্দের কবি ইহার অনুবাদ এইরূপভাঁবে চতুদ্দিশ চরণে 

বিস্তার করিয়াছেন । যখা_ 

১। কর্ণানন্দ। বং নঃ গ্রঃ ম: ২২৮৯/৫১ পৃঃ ৩৬ক, বহরমপুর সংহ্ৃরণ, পৃঃ ৬৪ 
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শ্রীরাধা বিদ্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে | 

তাল রচিয়া! দিব সুগন্ধি কপৃরে। 
তোমার মুখে দিব তাহ! আনন্দিত হা । 

ব্র্বরাজ নন্দন তাহ! খাইল কাড়িঞা ॥ 

মদীশ্বরী মুখ হইতে লইয়া বিভিকা। 
পান করি মহানন্দ পাইব অধিক] ॥ 

তুমি মোরে কপা৷ কর প্র হইয়া । 

দেখিব কবে বা তাছা নয়ন ভরিয়া ॥ 

হে দেবি তুমি যবে বিলাপ বিভ্রমে। 

কেলি কান্তি যুক্ত হঞ্া হইবেক শ্রমে ॥ 

বিলাসে বিভূত তৌমার স্থকুঞ্চিত কেশ। 

সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ ॥ 

মনের আনন্দে তাহ করিব সংস্কার। 

কবে সে রচিয়। দিধ বুস্তলের ভার* ॥ 

কর্ণানন্দের কবির এই অনুবাদ প্রধানত মুলানুষায়ী। শ্রীরাধার মুখাশ্জে তাঁঘুল 
অর্পণ করার কথ! এবং শ্রীরুষ্জ কর্তক সেই তাধুল ছিনাইয়৷ খাইবার কথা, 

অতঃপর কেলিক্লাস্ত শ্রীরাধার কেশ বিন্তাসের কথা কবি একান্ত বিশ্বস্ততাবে অনুবাদ 

করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ চরণে মৌলিক কল্পনা দার! সামান্ক বৈচিত্র্য 
আনিতে সক্ষম হইয়াছেন । মূলে শ্রীরাধার মুখান্থজে তাম্বল অর্পণের কথাই বলা 

হইয়াছে, কিন্তু কর্ণানন্দের কবি তাম্বলের সঙ্গে সথগন্ধি কপূর মিশাইলেন-__ততান্ুল 
রচির| দিব সুগন্ধি কপূরে' উক্তি সংযোজনা করিয়া । এইরূপ ত্রয়োদশ চরণের 

উক্তি_-“মনের আনন্দে তাহ করিব সংস্কার" কহির মৌলিক লংযোজনা । 

কর্ণানন্দে ধৃত স্ভবাবলী গ্রন্থের প্সেরক ও অন্বাদ-- 

শ্রীমন্রপপাদাভ্তোজ ধূলিমাব্রৈক গেবিন। 
কেনচিত গ্রথিতা পদৈর্মালাদ্্রেয়া তদাশ্রয়ৈ২ ॥ 

'-্রীমদ্ রূপগোস্থামীর পাঁদপদ্মধূলি সেবনকারী কোঁন একজন কর্তৃক গ্রধিত এই 

পদ্মময়ী মাল! আপ্রাণ করিবে সেইজন যে পেই শ্রীজপের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । 

১। কর্ণানল, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২৯৮৯/২ পৃঃ ৩৬ক, বহরমপুর সংক্করণ পৃঃ ৬৪ 
হ। এ £) ॥2 2 ৩ল্ক) ১ ?? ধর 



১৮৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধছুনন্দন 

এই ্লোকের যে অনুবাদ কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন তাহাতে মূল শ্লোকের 

ভাব অতি সংক্ষেপে ছয় চরণে ব্যক্ত হইয়াছে । যথা-_ 

শ্রী্নপের পার্দপন্ম ধূলির সেবন। 

কোন জন এই পদ্য করিলা! গ্রস্থন ॥ 

এই পদ্যমালা গাঁথি আনন্দিত মন । 

মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোনভন ॥ 

ভ্রীরপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। 

সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায় ॥১ 

এইক্ূপ অপর একটি শ্লোক ও অন্বাঁদ উদ্ধত হইল-__ 

গুরৌমন্ত্রে নায়ি গ্রভূবর শচীগর্ভজ পদে 
স্বরূপে শ্রীরূপে গণ যুজি তদীয় প্রথমগ্রজে । 

গিরীজ্জে গান্ধবর্বী নরলি মথুরার্ধ্যাং ব্রজবনে 
ব্রজে তক্কে গোষ্টালয়িষু পরমাস্তাং মমরতি ॥২ 

__ গুরু, মন্ত্র, গ্রভুবর শচীস্থত, স্বরূপ শ্রীন্ধপগণ সহিত শ্রসমাতন, গোবরধন, রাধা কু» 

মথুরা» বুন্দাবন, গোকুল, ভক্ত এবং গোঁকুল বাসীর প্রতি আমার রতি প্রবলভাকে 
হউক । 

এই চারিচরণ বিশিষ্ট শ্লোকের অন্গবাদ কবি আটচরণে করিয়াছেন-- 

শ্রীগুর মন্ত্র আর কষ নাম। 

অতি রসময় তজ চৈতন্ত গুণধাম ॥ 

হরূপ গোপাঞ্ি আর শ্র্ূপ গোসাঞি। 

গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥ 

শ্রীগিরীন্র আর গান্ববর্বা সরোবর । 
শ্রীমখুরামণ্ডল আর বৃন্দীবন স্থল ॥ 

শ্রীরজমণ্ডল আর ব্রজভক্ত জনে । 

পরমান্থা রতি মোর এই সব স্থানে ॥৩ 

১। কর্ণানন্দ, বঃ লঃ শর মঃ ২২৮৯৫, পৃঃ ৩৮ক, বহরমপুর সঃ পৃঃ ৭৭ 

২। এ ৮১ %ঃ ঠ ঠ ৪৭৭ 

৩। এঁ ৃ ৪ $ 2 25 ৭৮ 



বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন ১৮৯ 

"এই নব অনুবাদে কবি আক্ষরিক রীতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই 

বলিয়া আমাদের আলোচ্য যছৃদন্দনের অনুবাদ রচনার রসাস্বাদ হইতে এইখানে 

আমরা বঞ্চিত। এই কর্ণানন্দ গ্রন্থে লোকের অনুবাদ সম্পর্কে আরও একটি কথা 

'যে, বিদগ্ধমাধব, ভক্তিরসামূত সিন্ধু, চৈতন্তচরিতামৃত, বুহৎ গোৌঁতমীয় তন্ত্র, বরাহ- 
পুরাঁণ, উজ্জল নীলমণি, ব্রদ্মনংহিতা, লঘুভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থে যে 

সকল গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই ঘকল শ্লোকের কোন অনুবাদ কবি করেন নাই । 
এই স্লোকগুলি অনুবাদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু তিন এই কাজে অগ্রসর হন 

নাই। সেইজন্তও মনে হয় কর্ণানন্দের অনুবাদগুলি যদি আমাদের আলোচ্য 

যদুনন্দনের রচন। হইত তাহ! হইলে কোন শ্লোকের অনুবাদই অনুবাদে অচরাগী 
সেই যছুনন্দনের মিকট উপেক্ষিত হইত না। অতএব এই গ্রন্থের শ্লোকের 

অন্গবাদে আক্ষরিক], কবিত্ব শক্তির অভাব ও অন্বাদ ম্পৃহার অন্নতা দেখিয়। 

মনে হয় 'কর্ণানন্দ' অপর কোন যছুনন্দনের রচন]। 

কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তৎকালীন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের 

মহৎ জীবন এবং তাহার শাখাগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া । এই গ্রন্থ রচনার প্রধান 

প্রেরণাদাত শ্রীনিবাস কন্তা হেমলত। ঠাকুরাণী। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জান। 

যায় যে হেমলতা ঠাকুরাণীর আদদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যথা-_ 

“মোর প্রভৃর আজ্ঞ। তাহ] পয়ার করিবাঁরে ॥১৯" ইহার পরে কবি বলিলেন-_- 

প্রতি আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ব আদেশ! 

মনোমধ্যে ইহ! আমি বুঝিচ্ু বিশেষ ॥২ 

এই গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য ও তাহার শিষঃগণ সম্বপ্ধে যে সব প্রসঙেনর উল্লেখ 

-পাঁওয়া যায় তাহার মধ্যে শি্ত রাঁমচজ্জ্র কবিরাজের প্রসঙ্গই বেশী। তৃতীয় নির্যাস 

বিশেষভাবে রাঁমচন্দ্রের গুণকীর্ভনে মুখরিত । এই নির্যাসটির শেষে স্পষ্টত তাহ! 
উল্লিখিত হইয়াছে--“ইতি রামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা বন্নন নাম তৃতীয় নির্যাস 1”৩ 
এই নির্যাসে দেখা ধায় শ্রীনিবাস প্রভু আহার সমাপন করিয়! শিক্ু রাঁমচঞ্জ্রকে 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯৫ পৃঃ ৩খ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ « 

খ & এ - 2 » ৩খঃ 9 +5 58 

৩ | এ গ$ ৮ ?? খইখ, 2৪ 22 ৪ £শ 



১৯০ বৈষুব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

নিজ পরিত্যক্ত ভোজনাসনে উপবেশন করিতে এবং তাহার প্রলাদ গ্রহণ করিতে 

আজ্ঞা! করিলেন-_ 

ভোজন সারিয়! প্রভু উঠিলেন তবে। 
আজ্ঞ! দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥১ 

বৈষব মতে গুরুর আসনে শিষ্তের বিবার অধিকার নাই । তবে শিষ্য যদি গুরুর 

সমান যোগ্যতা লাভ করেন তবেই তাহার গুরুর আসনে বসিবার অধিকার জন্মায় । 

রামচন্দ্র-প্রতি সেই যোগাত1 ও মর্যাদ। প্রদান করা হইয়াছে। গ্ররু আজ্ঞায় তিনি 

গুরুর আসনপীঠে বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করিলেন-_ 

প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র । 

ব্যঞ্রনের বাটি আর প্রভূ-জলপাত্র ॥ 

বসিয়। প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া। 

প্রতূর আজ্ঞা বলি তাহ! মস্তকে বাদ্ধিয়া ॥২ 

গুরুর আসনপীঠে বসিয়। শিক্কের প্রনাদ গ্রহণ করিবার শাস্্ লম্মত বিধির দৃষ্টাস্ত 

চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থানকালে, 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিজগৃছে মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভগবান শ্রীরুষ্ণে নিবেদিত 
নৈবেছ্চ ও আসনপীঠ চৈতন্যর্দেবের সেবায় নিবেদন করেন। কিন্তু মহাপ্রভু 

শ্রকষ্ের আসনগীঠে বসিয়৷ নিবেদিত নৈবেছ্য-প্রসাদ গ্রহণ করা অনুচিত মনে 

করিলে সার্বভৌম মহাশয় যে যুক্তি বিচার উপস্থিত করিলেন তাহাতে চৈতন্যদেব 

সার্বভৌম মহাঁশয়েগ সিদ্ধান্ত যানিয়া লইয়া! সেই আসন গ্রহণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ 

করেন-_ 

কৃষ্ণের আসন গীঠ রাখ উঠাইয়]। 

মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ 

ভট্টাচার্ধ্য কছে প্রভু না কর বিশ্ময়। 

যে খাইবে তার শক্ষ্যে ভোগ-সিদ্ধ হয়৷ 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২৯৮৯:৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৩৯ 
হ। এ নি £১ 2 ২১ক১ 5৪ 55 2 ৩৯ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদ্থনন্দন ১৯১ 

না মোর উদ্যোগে ন। গৃহিণীর রন্কনে ! 

যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ সেই তাহ জানে ॥ 

এইতো] আপনে বসি করহ ভোজন । 

প্রভু কহে পৃজ্য এই রুষ্ণের আসন ॥ 

ভট্ু কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ । 

অন্ন খাইবে পীঠে বগিতে কাছ] অপরাধ | 

প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ! হয়। 

কুষ্ণের মকল শেষ ভৃত্য আন্বার্দয় ॥১ 

কর্ণানন্দের গ্রন্থকার রামচন্দ্র কবিরাজকে এই বিশেষ ভক্তের বা ভূত্যের মর্ধযাদ। 

দিয়াছেন । কিন্তু এই নিধ্যাসের অপর একটি বণনায় শ্ররনিবাদ অপেক্ষা রামচন্্রের 

মহিমা! আরও উদ্জল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলির বণনা অংশে দেখা যায় শ্রীনিবাস 

যখন ধ্যানমগ্র হইয়। জলকেলি লীলা! দর্শন করেন তখন তিনি দেখিতে পান 

কেলিকালে শ্রারাধার নাসিকার বেসর যমুনীজলে খসিয়! পড়ে। যথা-_ 

রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনেতে চিন্তিয়] | 

যমুনাতে দেখ লীলা সুখাবষ্ট হইয়া ॥ 

নানান তরঙ্গে লীলা কথনে ন1 যায়। 

উনমত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায় ॥ 

কতভাবে কত সিন্ধু তাতে প্রকা শিল|। 

নাসার বেসর তাতে খাসয়। পড়ল! ॥ 

রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে । 

ন1 পাইয়া আতরণ হইল! ব্যাকুলে২ ॥ 

গ্রন্থকার বলেন শ/নবাসাচাধ্য শ্রারাধার নামিকার বেসর সন্ধান নিমিত্ত তিন দিন 

ধ্যানে বসিয়াছিলেন--“তিনদিন ধ্যানে ছিল যাহার কারণ"৩, কিন্তু তিনদিন ধ্যানে 

থাকিয়াও এই বেসর খুঁজিয়া পান নাই। অথচ রামচন্দ্র প্রভু দত্ত সিছদেহ লা 
করিয়া! অল্প সময় মধ্যে সেই বেলর খু'জিয়] পাইলেন | যথা-_ 

১1 চৈতন্তচরিষ্ভামৃত, পৃঃ ৩১২, পঞ্ডিত হরেক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ 

২। কর্ণানন, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯।৫১ পৃঃ ২৫খ, বহরপুর সংস্করণ, পৃঃ ৫১ 

| এ ঠ 5১ 2 পৃঃ ২৫খঃ $5 25 ১2 €* 



১৯২ বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

প্রভূদত্ত সিহ্দেহ করি আরোপিত। 
জাঁনিল সকল কার্ধ্য যেবা মনোনীত | 

যমুনাতে আভরণ পদ চিহপরে। 

পদ্লুপত্র টাকিয়াছে তাহার উপরে৯ ॥ 

গ্রন্থকার এইখানে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীনিবাস অপেক্ষা ক্ষমতাশালী করিয়া 

দেখাইয়াছেন, অন্ত কোন প্রামাণিক ব! নির্ভরযোগ্য প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এইরূপে 

রাঁমচজ্দ্রকে শ্রীনিবাস হুইতে বড় করিয়া দেখাঁন হয় নাই। ভক্তি রত্বাকর, 

প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে 

বুঝিতে পারা যাঁয় তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাসই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাঁইয়াছিলেন। 
সেইস্থলে, রাঁমচজ্দ্রের চরিত্রকে অধিকতর মহিম! সম্পন্ন করিয়! চিত্রিত করার কারণ 

হিসাবে কর্ণানন্দ প্রণেতার গুরু হেমলতা ঠাকুরাণীর কোন নির্দেশ আছে কিনা 

তাহাঁও ভাবিবার বিষয় । কেননা, রামচন্ত্র ও হেমলতা৷ উভয়েই রাঁগানুগাঁমার্গের 

সাধক ছচিলেন। উত্তরবঙ্গে প্রা্ত একটি পদ হইতে হেমল€] ঠাঁকুরাঁণীর রাঁগীনুগা- 

মার্গে অনরাগের সন্ধান পাওয়া যায়। “রসের চাতুরী'-র তিনি সমর্থক-_ 

হেমলতা কহে এইত সার 

চাতরী সমান নাহিক আঁর২ ॥ 

রামচন্দ্র কবিরাজ যে রাগাঙগগামার্ণে অনুরাগী ছিলেন তাহা তাহার পদরচনার মধ্য 

দিয়া সন্ধান পাওয়া যায় এবং উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি পুথিতেও তাহাকে বাঁগমার্গের 

সাধক চত্ীদাসের সঙ্গে তুলন! করা হইয়াছে__ 

রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমের সাগর | 

পূর্বে ছিল চণ্ডীদাস রসের গাঁগর ॥৩ 

রামচন্দ্র ও হেমলতা একই মার্গের সাধক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক 

গড়িয়া! উঠিয়াছিল মনে করিলে কল্পন1 কর! যায় ঘে হেমলতাঁর নির্দেশে কর্ণানন্দের 

কবি রামচন্জ্রকে এক্ূপ বড় করিয়। চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করা 

১। কর্ণানন্প, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯৫ পৃঃ ২৪ক, বহরমপুর সংক্করণ, পৃত ৪৭ 

২। উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন চতুর্থ অধিবেশনের কার্্যকথী বিবরণী ২, পৃঃ ১৪৫1 

৩। ডাঃ সুকুষায় সেন প্রণীত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিছাস। ১ম খণ্ড, অপরার্ধ 

পৃঃ ১৮ ডরষ্টব্য। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন ১৯৩ 

সঙ্গত নয় যে বৈষণবসমাজে বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রনিবাস অপেক্ষা হত প্রসিদ্ধ ধা মচ্রকে 

বড় করিয়া দেখাইবার জগ্য হেমলতা নির্দেশ দিবেন । যিনি গুরুন্ন আসনে বনিক 
শিশ্তকে ঠিক পথে চালিত করেন তাহার পক্ষে এরূপ একটি অধধার্থ বিষয়কে 

প্রাধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব রামচন্দ্রকে শ্রীমিবাম অপেক্ষা! বড় করিয়া 

দেখাঁনর পক্ষে একমাত্র ঘুক্তি যে যহুনন্দনের ভণিতাঁর অন্তরালে থাকিয্পা রামচন্ঞের 
অনুরাগী অপর কোন কবি রামচন্দ্র গুণগান করিয়াছেন । 

কর্ণানন্দে বৈষ্ষ মহাজন রচিত যে কয়টি পদরত্ব দেখ! যায়, তাহার মধ্যে প্রথম 
নির্ধ্যাসে রাজা বীর হাম্বীর ভণিতাধুক্ত--পপ্রতু মোর শ্রাীনিবাম” এবং “শ্তনগে! মর 
সবী” এই দুইটি পদ, চতুর্থ নিধ্যাদে চৈতন্য চরিতামূতে রচিত ক্ুষ্দান কবিরাজ কুত 
_-আমি কৃষ্ণপদ দাসী' পদ এবং ষষ্ঠ নিধ্যালে শ্রুনিবাদ আচার্য্যের ভরিতাযুক্ত_” 

প্রেমক পুঞ্জরী শুন গুপমঞ্জরী” এবং “তুঁছ গুণমঞ্জরী রূপে গুণে আগরী' পদ পাওয়! 
যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যদুনন্দন দাসের ভণিতায় কোন পদ এই গ্রন্থে 
নাই। গ্রন্থকার যদি আমাদের আলোচ্য অনুবাদক ও পদকর্ত1 যছুনন্দন দাস 

হইতেন তাহা! হইলে নিজেও কিছু পদ রচনা করিতেন এই গ্রন্থে । কেননা, দেখ। 

যায় আলোচ্য যহুনন্দন পদরচন।-প্রীতিহেতু অন্বাদ গ্রঞ্থেও অবকাশ অন্সারে 
লেকের অনুবাদের অতিরিক্ত মৌলিক পদ রচন! করিয়াছেন। দৃষ্ান্তদ্বরপ 
গোবিন্দলীলামৃত-অনুবাদ গ্রন্থ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল-_ 

সখি হে, দেখ রাই অভিসার । 

চান্দের কিরণ তু ভূলিয়৷ চলিল জঙ্গ 

চিনিতে শকতি হয় কার ॥ ফর ॥ 

বয়স কিশোরী ধনি তণ্চ কাঞ্চন জিনি 

বরণ স্বর্ণ সিত সাজে ! 

কুষ্ণ প্রেম ভরে ধনি মন্থর গমন জানি 
তাহা হেরি গজ পায় লাঁজে ॥ 

প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিগ্থ অনুপম 

ঝলকায় যেন সৌদামিনী | 
পদ যুগ যাহা ধরে কত কত রুহ ভরে 

হাসিতে খসয়ে মণি জানি* ॥ 

১। গৌবিঙ্গলীলামৃত, প্রকাশক নির্বলেন্দু খোব, পৃঃ ১৮* 

13-৮99 202 



১৯৪ বৈষব সাহিত্য ও যছুনদ্দন 

কর্ণাননের সধ্টম নির্ধ্যাসে গৌড়দেশে প্রেরিত বৈষ্ণব গ্রন্থচুরি যাওয়ার সংবাদ 
প্রাণ্থিতে কষন্দাস কবিরাজের দুখ হওয়ায় তাহার প্রাণ ত্যাগের যে তথ্য পরিবেশিত 

হইয়াছে, সেই তথ্যের মধ্যে কতট! যৌক্তিকতা আছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। 

আত্মহত্যার প্রয়াস বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ । বৈষুবের আদর্শ_“ওরোরিব সহিষুঃ” 
হওয়।। কৃষ্দাস গোন্বামী পরম বঞ্চব, অধিকত্ত, পরম বিজ্ঞ ও ঈশ্বরে নির্ভরশীল 

তাহার মত ব্যক্তির পক্ষে কুগ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মত্যাগের চেষ্টা করার মত চঞ্চলতা 

সম্ভব নয়। তবে ইহারও যে ব্যতিক্রম আছে তাহা প্রমাণিত হয় একটি তথ্যে, 

যেখানে রুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগ্তর রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের 

শিক্ষার্তরু শ্বূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানের পর বেদন। কাতর হইয়া! “ভূগুপাত”১ দ্বারা 

দেহত্যাঁগ করিতে প্রয়াসী হন। যথা-- 

মহা প্রভুর প্রিয় ভূত্য রঘুনাথ দাস। 

সর্ব ত্যাগি কৈল প্রভুয়্ পদতলে বাস ॥ 

হু সমপিল তারে শ্বরূপের হাথে। 

প্রভুর গুধধ সেব।.কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন । 

স্বর্ূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ! 

বৃন্দাবনে ছুই ভাইর চরণ দেখিয়]। 

গোবদ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ 

এইত নিশ্চয় করি আইল। বুন্দাবনে। 

আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ 

তবে ছুই ভাই তারে মরিতে না দিল। 

নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥২ 

বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মহত্যার প্রয়াসের এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলে কৃষ্দাস কবিরাজের 
পক্ষে গ্রন্থ-চুরি সংবাদে আত্মত্যাগের প্রয়াস যে অযৌক্তিক তাহার শ্বপক্ষে আরও 
বলা যায় যে কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ যে সব গ্রন্থের শোকে দেহত্যাগ কন্সিতে উদ্যত 

হুইয়াছিলেন সেই সব গ্রন্থে অনুলিপি বুন্াবনে না থাকার কথ! নয়। ব্র্- 

১। পর্বতের উচ্চ স্থান হইতে পতন | 

২। টচতন্তচরিতান্ৃত, পৃঃ »২+ পণ্ডিত হরেবৃফ মুখোপাধ্যায় সম্প;দিত গ্রস্থ। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দনা ১৯৪ 

বগুলের বৈষ্ব-নির্দেশে যে সব অমূল্য বৈষ্ণব সাহিত্য সি হুইল, ব্রজবাসীদের 
আম্বাদনের নিমিত্ত ব্রজধাষে তাহার কোন অনুলিপি থাকিবে না এমন যুক্তি সঙ্গত 

নয় । অতএব গ্রন্থ শোকে কৃষ্দাদ কবিরাজ গোস্বামীর দেহত্যাগ প্রচেষ্টার যে 

বিবরণ প্রেমবিলাস গ্রন্থের অনুদারে কর্ণানন্দে বণিত হইয়াছে তাহার মুলে কোন 
যুক্তি নাই। ভক্তি রত্বাকর, নরোত্বম-বিলাস ও অন্ুরাগবন্পী গ্রন্থেও এই বিবরণ 

নাই।. অতএব কর্ণানন্দে বপিত শ্রীকৃষ্দাস কবিরাজের আত্মহত্যার চেষ্টার 

বিবরণ ভিত্তিহীন মনে হয়। অন্বাদক যছুনন্দন যদ্দি কর্ণানন্দ রচনা করিতেন 

তিনি এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেষণ করিতেন না। কেননা, তিনি 

প্রায় কষ্দাদ কবিরাজের সম-স।ময়িক কালের মাষ। কৃষ্দাস কবিরাজের জন্ম- 

রাধা-গোবিন্দ নাথ বিগ্যাবাচম্পতি মহাশয়ের মতে ১৫২৮ গ্রীষ্টাক। সার যছুনাথ 

সরকারের মতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব গণ্য হয়। অন্বাদক যহুনন্দন দাঁসও যোড়শ-সপ্রদশ 
শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের মানুষ । কৃষ্ণদীন কবিরাজ যে দীগর্থজীবি ছিলেন তাহা 

তিনি নিজেই চৈতন্ত চরিতামুতে উল্লেখ করিয়াছেন-_. 

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। 

হত্তহালে মলোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ 

কবির বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্তচরিতাশৃত রচিত হইলে গ্রন্থ রচনার কাল যোঁড়শ 

শতাব্দীর শেষ পাদ ধর] যায়। অন্বাদ্ক যহুনন্দন যোড়শ-সপ্ুদশ শতাব্দীর 

কবি হওয়ায় সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কাজেই দীর্ঘজীবী কৰি 

ক্ুধ্দাস কবিরাজের জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক বিববণ এই 
যহুনন্দনের অজা'ন। থাকিবার কথ! নয়। তিনি যে কৃষ্দাস সম্বন্ধে এইরূপ 

একটি অযৌক্তিক বিষয় বর্ণনা] করিবেন তাহ! মনে হয় না। অপরপক্ষে 

কর্ণানন্দ প্রণেত। যছুনন্দন যে কঞ্চদাস কবিরাজের সম-সাময়িক কবি ছিলেন 

না তাহা! গ্রন্থের অযৌক্তিক উক্তি হইতেও অনুমান কর! যায়। এবং তিনি যে 
জী£নবাষ আচাধ্যেরও সমসাময়িক ছিলেন না তাহাও এই উজ্ি হইতে মনে করা 

শাইডে পারে 

ঠাকুর মহ!শয় যেবা করিল বর্ণন। 

কর্ণপুর কবিরাজ যা কৈল রচন॥ 

১। চৈতস্চচরিতাসত, পৃঃ ৮২৪, পঙ্ডিত হরেরুফ মুখোপাখ্যায় সম্পা্ণ গ্রন্থ । 
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এই ছুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে | 
মোর প্রভুর আজ্ঞা! তাহ পয়ার করিবারে* ॥ 

ছুই মহাশয়ের শ্সোক অনুসারে? গ্রন্থ রচনা করার উল্লেখ থাকায় আপাতত মনে 

হুয় তিনি শ্রানিবাসকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু এমন হওয়াও সম্ভব যে তিনি 

নিজের দেখা-শুনার উপর প্রমাণের ভার ন! রাখিয়! শ্নিবাসের বন্ধু দুই প্রামাণিক. 
লেখকের দোহাই দিয়াছেন। তবে সম-সাময়িক ব্যক্তি হইলেই ষে সাক্ষাৎ, 

পরিচয় থাকিবে এখনও পব সময়ে লম্ভব নয় । বাসস্থানের দূরত্ব, শারীরিক 

অসামর্থতা গ্রভৃতি কারণ সাক্ষাতের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু এই 

যুক্তিও এইস্থলে বিশেষ কাধযকরী মনে হয়ন।। কেনন। শ্রীনিবাস আচার্ধ্য বাস 

করিতেন কাটোয়। হইতে দুই মাইল ও শ্রীথগ্ড হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত 

বাজিগ্রামে। কর্ণানন্দের যছুনন্দন যে বু'ধইপাড়ায় শ্রীমতীর নিকট থাকিতেন সেই 
বুধইপাড়া যাজিগ্রামের কাছাকাছি ভগবানগোলা! স্টেশনের নিকটবতী। শারীরিক 
দিক হইতে স্থানাস্তরে গমনে যছুনন্দনের কোন অসামর্থ্য ছিল বলিয়া কোন 

গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীনবাসের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল কিনা 

তাহার সন্ধান কোন গ্রন্থে পাওয়! যায় না। কর্ণানন্দের_-ছুই মহাশয়ের প্লোক 

অনুসারে এবং শ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল' উত্তিগুলি এই কথাই 

মনে করাইয়। দেয় যে শ্রী॥নবাদ আচাধ্যের সহিত তাহার যোগাযোগ ঘটে নাই। 
লম্ভবত পরবর্তীকালের কবি ছিলেন তিনি, নতুবা তৎকালীন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
হিনাবে এবং তাহার নিজগুরুর পুজনীয় পিত| হিসাবে নিকটবর্তী স্থানের অধিবালী 
শ্ীনিবাসকে দর্শন না! করার আর কোন কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। তিনি 

বদি শ্রীনিবাদ আচার্ষ্যের পর্ধর্ভী হন তাহা হইলে শ্রীনিবাস হইতে বয়োজেষ্ঠ 
ভ্রীকষ্দাস গোস্বামীর অনেক পরবতী হইবেন। অতএব তাহার পক্ষে শ্রীকষ্দাস 
লম্পিত গ্রন্থ বিষয়ক ঘটনাটি সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থ 
পরবর্তীকালে অপর কোন যছুনন্দন কর্তৃক রচিত ইহা! মনে করিবার পক্ষে আর 
একটি যুক্তি এই যে, আজ পর্যস্ত ষে কয়টি কর্ণানন্দ পুথি পাওয় গিয়াছে, তাহার 

কোনটিরই লিপিকাল সঞচদশ শতাবীর পূর্ববর্তী নয়। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে 
প্রা্ত কর্ণানন্দ ৫৫৩৫ সংখ্যক পু'খির লিপিকাল অনুজ্িধিত। কিন্ত বরাহনগর 

উর 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫১ পৃঃ ৩? বহমবমপুর সংস্কহণ পৃঃ ৫। 
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্রস্থমন্দিরে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২২৮৯/৫ সংখ্যক পুঁথির লিপিকাল ১২১৫ সাল। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রা্থ কর্ণামন্দ ২৮৬৭ পুঁথি সংখ্যার লিপিকাল ১২৪২ 

সাল। | 

কর্ণানন্দের ভাষা সহজ, সরল ও বিবরণাত্মক। এই পঞ্ঘগ্রন্থে কবিত্ব প্রকাশের 

বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কিন্ত বস্ত বিন্যাসে, শবচয়ন প্রভৃতি 

বিষয়ের প্রয়োগে কবির যে স্বকীয্প রীতি লক্ষ্য কর] যায় তাহাতে কবির ভাবাবেগ 

প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি আবেগ ও উৎকণা প্রকাশ করিতে যাইয়া 
বারবার একই শষ্ের প্রয়োগ করিয়াছেন । যথা-_- 

«আবেশে অবশ তইয়া করে হায় হায়? ।১ 

«কি করিলে বিধি বলি করে হায় হায়' ।২ 

'নাশাতে অঙ্গলি ধরি করে হায় হায়? 1৩ 

“দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজ করে হায় হায়? |8 

“হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়।” ।৫ 

হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন? ।৬ 

হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব? |? 

গড়াগড়ি করে ভূমে করে হায় হায় ।৮ 

“রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়? ।৯ 

হায় হায় কি মাধুর্য) কৈল আস্বাদন? ।১০ 

একই নির্ধযাসের ১৬১৯ পৃষ্ঠা মধ্যে আটবার এবং ২৫ হইতে ২৬ পষ্ঠা মধ্যে দুইবার 

'ায় হায় উক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে । কবি তাহার বক্তব্য বিষয় অনসারে 

কাব্যে বা রচনায় সৌন্দধ্য বুদ্ধির জন্য ভাষার গাঁঢ়তা বা গভীর অনুভূতি 

১। কর্ণানন্গ, বঃ নঃ গ্রঃ ম২ ২২৮৯।৫১ পৃঃ ১৬খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৩১ 
| রী 25 55 2১ ১৮, 52 ৪9 29 ৩৫ 

৩। এ 52 ৪5 55 ১৯ক5 :5% 85 55 ৩৫ 
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পু , 55 2৯ “১ ১৯ক১ 2, 25 25 ৩৬ 

৮ । এ ক % 29 ১৯৭, 25 »5 ০১ ৩৭ 

ক এ 25 $5 25 *৫থ, ত্ঠ 2515518৯ 

৯১% | এ *$ $৭ ?5 *৬থ। 55 5 25 %২ 



১৯৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

প্রকাশের জন্য উপযুক্ত একই শব; বারবার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্ত তাহা 
শ্রুতিকটু না হয় তাহাঁও বিবেচনা করিতে হয়। এইস্থলে অত্যধিক “হায় হায়? 

শব শ্রুতিমধুর না হুইয়া শ্ররতিকটু হইয়াছে বল! যায়। অতএব শব্দ সংযোজনে 
কবির এইখানে পুনরুক্তি দোষ লক্ষ্য করা যায়। শব সম্পদের দিক হইতেও, 
কবির দৈন্যত! লক্ষ্যণীয় । একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর! হুইল-_ 

মাতার সেবক ছুহে ঈশ্বরীর অন্ুসেবক | 

ইহ!র সভার যত শিক অনেক ॥১ 

“যত শিক্ক” কথাটি আসিয়াছে অনেক শিশ্ প্রপঙ্গে | শিশ্য সংখ্যার আধিক্য বুঝাইতে 

সকল অনেক" শব প্রয়োগ করিয়াছেন। “সকল? বলিয়! পরে “অনেক বলায় 

শবের মূল্যমান কিছুট। কমিয়৷ গিয়াছে । আবেগ প্রবণতা হইতে যেখানে শব্দ 
প্রয়োগের দ্বারা শিল্তাধিক্য বুঝাঁইতে চাহিয়াছিলেন, শবের দৈন্যতা হেতু শব্দ 

প্রয়োগ দোষে তাহ। লঘু হইয়! পড়িয়াছে। 

কর্ণানন্দে কবির কবিত্ব শক্তি প্রসঙ্গে ভাষা, ছন্দ, রস প্রভৃতি কাব্যোৎকর্ষের 

উপকরণগুলির পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্য কর! ঘায় কবি প্রধানত অনলস্কৃত ভাষায় 

পছ্য রচন। করিয়াছেন, ব্যঞনার চেষ্টাও বিরল। কিন্তু সেইজন্য ইহাতে কবিতার 

মর্ধ্যাদা রক্ষ। পায় নাই ইহ। বলা চলে না। কেননা, অলঙ্কার, ব্যগ্রন। ব্যত্তিরেকেও 

ছন্দ? শব্ধ ও বাক্য বিস্তাসে যে একটি সুর ধ্বনিত হয় তাহাতেও কাব্যরূপ গড়িয়া 

উঠিতে পারে। কিন্তু তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে গণ্য কর। যাঁয় না। 
কর্ণানন্দকেও সেই অনুসারে উৎকষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা চলে না । তবে কবির হুই 

একস্থলে অলঙ্কার প্রয়োগের চেষ্টাও দেখা যায়। যথা 

কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শস্তযগণ । 

কৃষ্ণ প্রেমীমৃত বৃষ্টে পাইল জীবন । 

প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া । 
ভকত মুর নাচে মাতিয়। মাতিয়া ॥২ 

১। কর্ণানন্দ, কঃ বিঃ ৫৫৩৫, পৃঃ ১৭ক 

২। ভর বঃনঃ খ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫) পৃঠখ ২খ, বহরমপুর সংকরণ) পৃষ্টা ৪ 



বৈষব সাহিত্য ও যহুনন্দন ১৯৯ 

বেড়িয়াত রুষ্ণচচ্ছে যত গোপীগণ। 

মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ।৯ 

এইখানে বিষয়বস্ত অনুসারে সাদৃখজনিত--উপমা অলঙ্কারের, এবং সাদৃশ্ের 

সংশয়জনিত্ত “যেন+ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীকষ্ণের দেহ 
বর্ণের সঙ্গে কালোমেঘের এবং-তল়তের সঙ্গে ব্রজগে'পাগণের উপমা প্রক্মোগ যেমন 

সৌন্দর্য আনয়ন করিয়াছে, সেইবপ প্রধর হুর্ধ্যতাপের সঙ্গে কলি-ভাঁপের তুলনা, 
শস্যের ঙে জীব শশ্তের তুলন! এবং বৈষ্ণবপ্রস্থ সকল তাঁপন্গিগ্ককীরী বাদলের সঙ্গে 

তুলিত হওয়ায় বিশেষ সৌন্দর্য স্থষ্টি হইয়াছে । ছন্দের ক্ষেত্রে কবির কোন 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, পয়ারের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ছুই চরণাস্তিক মিল বিশিষ্ট 

পয়ারে সমগ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ত্রিপদ্দী বা চৌপদী পয়ারের ব্যবহার না থাকায় 
বৈচিত্র্যহীনতার দরুণ ইহ! “একঘেয়ে, মনে হয়। কর্ণীনন্দের রস শাস্তরস। 

কেননা, ইহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের স্থুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত মমানভাবে 

প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই রস-রূপ ভক্ত পাঠকের চিত্তে অন্ুপ্রেরণ। আনিতেও 

সক্ষম। তথাপি অনুবাদক যছুনন্দনের শাস্তরস পরিবেষণে যে রস ব্যঞ্জনার সৌন্দধ্য 

প্রকাশ পাক কর্ণানন্দের কবির সেইরূপ কৃতিত্ব লক্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
উভগ্ কবির রচন! উপস্থিত করা গেল-_ 

অপার ভজন যাঁর না পারি কছিতে। 

সদামগ্ন রহে যিহো। মানস মেবাতে ॥ 

লক্ষ্য হরিনাম যিঠে। করেন গ্রহণ। 

এই মতে রহে যিহে। স্থথাবিষ্ট মন ॥২ 

কর্ণানন্দের কবি ভজন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে যাঁইয়৷ সংক্ষেপে বলিলেন_-অপার 

ভজন”, এই অপার ভজনের বর্ণন। দিতে কবি বাক্যহারা, তাই বলিলেন “না পারি 

কহিতে' | ভজনাঁকারী যে লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিয়] “মানদ সেবাঁতে মগ্ন হইয়া 

“মুখাবিষ্ট' হইয়া! থাঁকেন এই বিবরণাত্মক উত্তিই কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন 
মাত্র। আলঙ্কান্বিক প্রয়োগ বা শব্ার্থকে 'অতিক্রম করিয়া কোন রল ব্যঞঙনার 

সপ 

৯। কর্ণানন্দ, বং নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/ পৃঃ ১৭ক, কঃ বিঃ ৫৫৩৫ ১৯১ বহরমপুর সংস্করণ, 
পৃষ্ঠা ৩১। 

২। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃষ্ঠা ৭ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃষ্ঠা ১২ । 



২০৬ বৈষধব সাহিত্য ও ধছুনন্দন 

প্রকাশ এইখানে নাই। অপর পক্ষে অনুবাদক ষছুনন্দম ভজনা করিবার জন্ত যে 

মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

সর্ব ত্যাজি ভজিব ইহারে। 

রাসমধ্যে ব্রজনারী অপাঙে রেখার সারি 

নিরন্তর অভ্যাসয়ে যারে ॥ ধর ॥ 

নয়নের অস্ত যত অমঙ্গ নালিকামত 

কিছু দুরে রহি নুধাসিদ্ধু। 
পান করে অবিরত তৃষিত অঙ্গন কত 

যেন নাহি পায় একবিন্দু॥ 

কিন্ব৷ বিচ্ছেদের ভয়ে নদী যেন নেত্রে বছে 

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা | 

তাহার অভ্যাস কাজে অঙ্গন নেত্রাস্ত সাজে 

নিমেষ পড়িতে নাহি ক্ষম|১ ॥ 

শ্রীকষ্ষকে যেমন করিয়া ব্রজ রমণীগণ নিরন্তর ভজনা করেন, সেইভাবে কবি 

যছুনন্ধন ভজন] করিবেন । *সর্বভ্যজি ভজিব ইহারে" এইথানে ভজনা রীতিতে 

বিশেষ গ্ররুত্ব আরোপিত হইয়াছে । কর্ণানন্দের কবি যেখানে “অপার এবং না 

পারি কহিতে' বলিয়াছেন।--যছুনন্দন সেইস্থলে বিস্তারমূলকভাবে ভজনার কথা 
বলিয়াছেন । ইহা ব্যতীত, স্থধাসিন্ধু, নদী প্রভৃতি শবে উপমা অলঙ্কার, অঙ্গনা- 

গণের তৃষ্ঠা, অশ্রু, বিচ্ছেদাশঙ্কা প্রভৃতি অনুভাবগুজির ব্যগ্তনা কবিতায় রসপুষ্টি 

করিয়াছে । এই যছুনন্দনের সমগ্র কাব্যকৃতিতেই প্রা এইরূপ অলঙ্কার, শক-চাতুর্যয, 

গঠনচাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কর্ণানন্দে কাব্যোচিত কোন সৌন্দর্য প্রকাশ 
₹1 থাকায় মনে হয় এই গ্রন্থ অনুবাদক যদুনন্দনের রচন| নয় । তবে যদি বলা যায় 

কর্ণানন্দের কবি বার্ধক্য জীবনের ৭* বৎসর বয়সের কালে যে সময়ে কর্ণানন্দ রচন। 

করিয়াছেন সে সময়ে তাহার প্রতিভা ক্ষীণ হইয়া আমিয়াঁছিল বলিয়! কর্ণানন্দ 

রচনায় বিশেষ প্রতিভার শ্বাক্ষর নাই । কিন্তু চৈত্ন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার ব্যতিক্রম 

লক্ষ্য কর! যায়। চৈতন্ত চরিতাঁমূৃতে কবিত্ব, এতিহাসিকত্ব, রসজতা। দার্শনিক 

তত্ববিচার প্রভৃতি বিষয়ে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে 
অফ সপিসসপশপক্িক 

১1 প্রীকৃক্ককর্ণীমৃতঃ কঃ বিঃ ৩৭০৬১ পৃঃ ১৩৭্। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দদ ২৬১ 

পারা যায় “বুদ্ধ জরাতুর” হইলেও কৃষ্দাস কবিরাজের রচনাশক্তি সেই সময়েও প্রথর 
ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়মে এইরূপ প্রতিভ] খুবই বিরল। তবে বার্ধক্য মানুষের অনেক 
কিছু হরণ করিলেও তাহার আকৃতি প্রকৃতির কিছু সাদৃশ্ত রাখিয়া যায়, সেজন্য 

আমরা পূর্ব দৃষ্ট কম বয়স্ক মাঁন্ষকে পুনরায় বার্ধক্য অবস্থায় দেখিলেও তাহার 

দেহগঠন তঙ্গি, দৃষ্টি ভঙ্গি, বাঁক্যভঙ্গি প্রতৃত্তির সাহায্যে তাহাকে চিনিয়া লইতে 
পারি। তেমনই বার্ধক্যের রচনাতেও কবির কম বয়সের উজ্জল প্রতিভার কিছু 

স্বাক্ষর থাকিবারই কথা । কিন্তু কর্ণানন্দের কবির রচনায় সেইরূপ কোন চিহ্ন 
নাই। অনুবাদক যছুনন্দনের রচনারীতির সাবলীল গতিগ্রবাহ, ভাষার মাধুর্য, 
বাকৃশিল্প প্রভৃতি স্বকৌশলের কোন লক্ষণই ইহাতে দৃষ্ট হয় না। এইজন্য কর্ণীনন্দ 
গ্রন্থ অনবাঁদক যছুনন্দন কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিতে সংশয় উপস্থিত হয় । 



হরিভক্তি চন্দ্রাম্থৃত 

হুরিতক্তি চন্দ্রামৃত নামে পুস্তিকা্টি যছুনন্দন দাস রচনা করিয়াছেন। ইছা 
কবির মৌলিক রচনা । এই পুস্তিকার কোন স্থানে কবি আত্মপরিচয় প্রদান 
করেন নাই । তবে যদুনন্দন দান নাম অনুসারে পুস্তিকাঁটি আমাদের আলোচ্য 
বছুনন্দন দাসের রচনার মধ্যে গণ্য কর! হইল । পাঁচ পত্র বিশিষ্ট এই পুস্তিকাটি 

পাচালির আকারে রচিত। গ্রন্থারস্তে কবি নিজগুরু, চৈতন্যদেব এবং অপর 

বৈষ্ণব মহাজনদিগকে বন্দনা করিয়াছেন__' 

শ্রীগুর শ্রীপাদ পল্ম অধমে বন্দিয়ে । 

যাহা হৈতে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে ॥ 

বন্দনা! করিব কৃষ্ণ চৈতন্ত চরণ । 

যাহ! হৈতে বিদ্ব নাঁশ অভীষ্ট লম্তন ॥ 

বন্দিব শ্রীনিত্যানন্দ দয়ার সাগর | 

গৌর প্রেমে গরগর যাহার অস্তর | 
বন্দিব শ্রীঅত্বৈত্য আচার্ধা ঠাকুর । 

যাহা হৈতে মিলে প্রেমভক্তি প্রচুর ॥ 

এককালে বন্দিব সর্ব বৈষ্ণব চরণ। 

ব্যাঁজ হয় একে একে করিতে বন্দন*১ ॥ 

এই পুম্তিকার মূল প্রতিপাঘ্ বিষয় হইল এই দুঃখময় সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন 

করা এবং এই সংসাররূপ কারাগার হইতে জীবের উদ্ধার পাইতে হইলে কৃষণ ভজনই 

যে একমাত্র পথ তাহা বলা । যথা 

ধনজন তরণী বিলাস আদি ঘত। 

সংসার বৈভোগ এই সকল অনিত্য ॥ 

সুবুদ্ধি যে জন হয়ে, বিচারয়ে সেই। 

কুষ্ণকে ভজন করে সংসারেতে রই২ ॥ 

১। হরিভক্তি চন্দাযবত--কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পৃঃ ৯, লিপিকা ১০৮৬ সাল 

২। . এ 9 52২ 2. & 
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রুষ্ণ নামের যহিম। প্রতিপাদন করিতে যাইয়! কবি বলিয়াছেন 

| রুষণ নাম স্মরণে যত্তেক পাপ নাশে । 
মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে ॥ 

আর কিছু কহি তাহ] শুন মন দিয়া । 
অবন্ঞ। না কর জানি পাঁচালি বলিয়1১ ॥ 

এই পাচালিতে কবি মাতৃগর্ভে জীবের জীবনের সুচনা হইতে আরম্ভ করিয়া 
সংসারের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী! সমুদয় জীবন পথ্যস্ত যে অনস্ত “দুঃখের সাগরে" 
পড়িয়া জীব কষ্ট ভোগ করে তাহা নানাভাবে প্রকাশ করিয়া মানবের জ্ঞান চক্ষু 

উদ্মীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে এই দুঃখময় জীবন 

হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল সংসার ছাঁড়িয়। কৃষ্ণ ভজনা করা এবং 

ধে জম এই পন্থা! অবলগ্থন করিবেন তিনি “পণ্ডিত'রূপে গণ্য হইবেন এবং এই 
মহাজনের পন্থ। অনুমরণ করিয়। পতিতজনও নিস্তার পাইতে পারিবে । যথা 

এ জীবের আর কোন মতে স্থথ নাঞী | 

যে মতে থাকুক সদ! রহে দুঃখ পাই ॥ 

বরঞ্চ যেজন রহে সংসার ছাড়িয়া। 

কৃষ্ণকে ভজন করে একাস্ত হইয়া ॥ 
পরম পণ্ডিত বলি কহিতে তাহারে । 

তাহার দশনে সব পতিত নিস্তারে ॥২ 

কবি জীবকে সংপরামর্শ প্রদান করিয়া ইহাও বলিতেছেন যে সময় থাকিতে রুষণ 

ভজন! 'করাই যুক্তিমলগত। কেননা, মানুষ যখন সংসারে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-গীড়ায় 

কাতর! হইয়া অবশেষে “সংসার মিথ্যা” মনে করিয়। সংসার-বাঁসনা ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে চায়, তখন আর মন কষ ভ্জনায়' নিৰি্ হইতে 

পারে না, কারণ তখন--ব্যাঁধি যে মেধানে তথা সর্দ। থাঁকে মন", সেই জন্য কবি 

বলিতেছেন_ | 

অতএব প্রাণী স্থস্থ থাক এযাঁবত | 

বিচারিয়া রুষ্ণ মন করয়ে তাবত ॥৩ 

১$ [হরিত চন্রামৃত--কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পৃঃ ২খ লিপিকাল ১৮৬ সাল 

২ হরিগুতি চন্দ্রাম্তঃ কঃ বিঃ ৩৪৭৯১ পৃঃ ৩ 

চি ূ এ 5$ চক 5 ৪ক 
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এই পত্রিকায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে কবি যহুনন্দন বৈষ্ণব রে 

প্রতিই বিশেষ আস্থাবান, কেননা তিনি মনে করেন অবৈষ্যব গুরুর নিকট কষ, মন্ত্র 

গ্রহণ করিলে শিল্কের নরকে পতন হয়, তবে শিশ্বা যদি তখন অবৈষ্ণব গ্তরুকে ত্যাগ 
করিয়৷ অপগ্ডিত সহৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন তাহা! হইলেও তাহার মঙ্গল 
হইবে-_ 

অবৈষ্ণব স্থানে যদি রুষ্ণমন্ত্র লয়। 

সদ্গতি ন] হয় তার নরকে পডয় ॥ 

তবে সেই অবৈষ্ঞব গুরু ভিয়াগিয়া। 

সৈষণব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া ॥ 

যদ্দি বা বৈষ্ণব গুরু না হয় পণ্ডিত । 

তথাপি তাহারে ত্যাগ নহেত উচিত ॥5 

কবির মতে, ধর্মজীবনের পথে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বৈষুবতার আদর্শ অন্তসরণ করাই 

শ্রেয়স্কর। পেইজন্য কম পণ্ডিত বৈষ্ণবগ্ডরুকে বিশ্বাসপূর্ধ্বক গ্রহণ গার কথ 

বলিয়াছেন । 

কবির রচনাশক্তির বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় এই রচনার মুল ভাব ান্তারসের 

মধ্য দিয়া যে সর্বেশ্ব্যযশালী শ্রীরুষ্ণকে একমাত্র আরাধ্যরূপে গণ্য করিয়া বিষয় 

বাসন! ত্যাগ করিয়া একাত্ত নিষ্ঠাভরে শ্রীক্-আরাধনার কথা বল! হহীয়াছে, 

তাহাতে স্থায়ীভাবে 'শম' এর রসপরিণতি ভক্তিরসের স্বন্দর প্রকাশে বক্তব্য জানুচিত 

ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় কবির রচন! শক্তির প্রশংসা'ও করা যাঁয়। পাঁণ্ডিত্য ও [কবিত্ব 
প্রকাশেও কবির রুতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে ও কবি ধ্বনি, 

শব, অলঙ্কাঁর প্রভৃতির স্থসামঞ্তন্ত পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া! রচনায় রম পরিণতি ও'কাব্য 

সৌন্দধ্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। একটি স্থলের কবিত্বপূর্ণ উক্তির দৃষ্টান্ত 
উপস্থিত করা যাইতেছে-_ 

হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভয় । 
হেন কাল নাহি যাথে সন্ধ্যা নাহি হয়ং ॥ 

কবি মানুষের অবধারিত মৃত্যুর কথা ব্যঞ্জন! ধ্বনিমষ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া এইখানে 
শশা পপ পপ পপর পপ 

১। হুরিভক্তি চল্দ্রীম্বত, কঃ বি; ২৪৭৯, পৃং ২ক ৃ 

২। হরিস্তক্কি চন্দ্রান্তত, কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পৃঃ ৪ক, ৰ 
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বিশেষ সৌন্দর্য্য হৃষ্টি করিয়াছেন। কবির রচনাটিতে অলঙ্কার প্রয়োগের যে প্রয়াস 

ছুই চারিটি স্থানে দেখা যায় সেইখানেও অলঙ্কারের হথাযথ প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য 
করা যায়। যথা" 

ন৷ জানিয়া পতঙ্গ পড়য়ে বন্ছি পরে। 

ন! জানিয়া মৎস গিলে বড়শি উদরে* ॥ 

পতঙ্গ যেমন পরিণাম ন! বৃঝিয়! অগ্রি শিখ! দেখিয়া! আকৃষ্ট হইয়। তাহাতে ঝাঁপ 
দিয়া প্রাণ হারায়, ম্স যেমন খাগ্য লোভের বশবর্তী! হইয়৷ বিপদের আশঙ্কা না 
করিয়াই বড়শীতে রক্ষিত চার! খাইতে যাইয়। বড়শী বিদ্ধ হয়, পতঙ্গ ও মৎসের এই 
অপরিণামদশিতার সঙ্গে মানবের সংসারাসক্তির দুঃখজনক পরিশামের ভাব সাদৃশ্য 
জনিত দৃষ্টাস্ত অলঙ্কারের একটি হুন্বর প্রয়োগ এইস্থলে দেখা যায়। 

এইরূপ, মানবের জীবন যে কত ক্ষণভঙ্কুর সেই কথাও উপযুক্ত শব্ধ প্রয়োগে ও 

আলম্কারিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা 

পদ্ম পত্রে যেন জল করে টউলবল। 

জীবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল ২ ॥ 

কবি মানব-জীবনের ক্ষণস্থায়ীতার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বলিতেছেন যে পন্ন পন্ছে 

স্থিত জলবিন্দু যেমন টলটলায়মাঁন অর্থাৎ কতক্ষণ তাহা সেইস্থানে টিকিয়া থাকিবে 
তাহার স্থিরত নাই, সেইরূপ মানবজীবনও এই সংসারে কতক্ষণ টিকিয়1! থাকিতে 

পারিবে তাহারও নিশ্চয় নাই। এইখানে উপমেক্ মানব জীবন ও উপমান 

পদ্মপত্রের জল-_এই দুইটি বৈসাদৃশ্তময় বস্বর মধ্যে সাদৃশ্টের আবিষ্ষার করি! 
এবং “লবল' ও 'তরল'-_তাকে সাধন্যস্থত্রে গ্রথিত করিয়! বিশ্ব প্রতিবিদ্ব ভাবের 

উপম1 অলঙ্কার গ্রয়োগ করিয়াছেন । 

১। হরিভক্তি চক্্রামৃত, কঃ বিঃ ৩৪৭৯, পৃঃ ৪খ। 

নব | এ হিসি 25 55 55 পরখ । 



পদ্দাবলী রচনায় ঘদুনন্দন 

অসীম সৌন্দর্য, মাধরধ্য ও রসের উৎস ্রীমন্তাগবতের শ্রীরাধাকুষের বুন্দাবন- 

লীল! মাধুরী এবং বৈষ্ণব জগতে আবিষ্ূতি শ্রীরষ্ণচৈতন্তের অলৌকিক প্রেমবিহবল 

ভীবনের লীলাকাহিনী বৈষুব পর্দাবলী প্রচনার বিষয়বস্তু । কিন্ত ঠচতন্যদেবের 

আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীর একমাত্র বিষয়বন্ক ছিল বৃন্দাবনলীল। | দাঁদশ 

শতাঁকীর কবি জয়দেব প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক “মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী: 

রচন|। করিয়া বৈষ্ণব সাছিত্যে পদাবলীর পথ নির্দেশ করিয়া দেন। চতুর্দগ 

শতাঁবীর শেষভাগ ও পর্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি চণ্তীদাস এবং বি্যাপতি 

সেই পন্থ। অন্মরণ করিয়] পর্দাবলী সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তোলেন । মহাজন 

প্রবর্তিত এই পন্থ। অনুসরণে পরবর্তীকালে বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বিপুল পদাবলী 
সাহিত্য গড়িয়া! ওঠে । চণ্ডীদাম ও বিষ্াপতি চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের কবি হওয়ায় 

তাহার। চৈতন্যলীলার কোন পদ রচনার স্থযোগ পান নাই। চৈতন্যদেবের 

আবি9াবের পরে যে সব বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহার 

চৈতন্যর্দেবের হুগস্ভীর প্রেমান্ভূতি সকল পদবলীর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করিয়াছেন । 

চৈতন্তদেবের সমসাময়িক মুরারী গ্রপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি কবি চৈতন্থে 

বান্যলীল! ও সন্ন্যাস লইয়। চৈতন্য বিষয়ক পদ রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমে 

গৌরাঙ্গের অলৌকিক জীবন পদাবলীর অঙ্গবিশেষ হইয়া দীড়ায়। জয়দেবের 
মধুর কোমসকান্ত পদাবলীতেও তক্তিরসের সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণ ছিল। চৈতন্ত- 

যুগে আদ্িরসের গাঢ়ত। পরিত্যক্ত হয় এবং সংস্কত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিদিষ্ট পথে 

পদাবলী রচিত হইতে থাকে । ষোড়শ শতাবীর শেষ পাদে শ্রীনিবাদ আচাধ্য ও 

তাহার সহচর নরোত্তম ঠাকুর তাহাদের শিষ্পগণকে যে বৈষ্ব ভাবধারায় বিশেষ- 

ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন সেই নব শিষ্গণের মধো অনেকেই পদাবলী 

রচন। করিয়াছেন । সপ্তনশ শতাববীতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। ষোড়শ- 

সপ্ুদশ শতাব্বীর মধ্যবর্তী কৰি বৈদ্য যতুনন্দন দাম এই বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্দীপন! 

লাভ করিয়া রসের দিক দিয়! বৈষ্ণব ধর্মের মধুর রসের পদ রচন। করিয়াছেন। 
রদমধ্যে, শান্ত, দাশ্ঠ, সধ্য, বাৎ্সল্য ও মধুর রম বৈঞুব সাহিত্যে স্থান লাত 

করিয়াছে । কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্ত 

বেণী। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ব পদ্দাবলীর দাবি নর্ধোপরি প্রেমক্কাব্য রূপেই। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন , ২৪৭ 

যদুনন্দনের পদাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় দাশ্য, সখ্য, বাৎমল্য রসের পদ 

সেখানে বিরল। তাহার পদী'বলীর প্রধান অবলম্বন মধুর রস। তবে ভক্তি বা 
শাস্তরসের পদ বিরল নয়। তাহার গুরুবন্দনা, শ্রীষ্তবন্দনা ও গৌরাঙ্গ বন্দনার 

পদে ভক্তিরসের স্থ্র ধ্বনিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বূপ গৌরাঙ্গবন্দনার একটি পদ 
উদ্ধত হইল। যথা-_- 

গৌরাঙ্গ চান্দের গুণে পাষাণ মিলাঞা যায় 

স্থখরুখ ভরয়ে অস্কুর ৷ 

দয়ানিধি গোরা ঠাকুর ॥ প্র ॥ 

গোরাঙ্গের দয়] শুনি ' গুণ ছাড়ে গুণমণি 
জ্ঞান ছাড়ে জানী গুণীগণ। 

কর্ণ ছাড়ে কর্মীগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে 

গৃহবাসী ছাড়য়ে ভবন | 

শ্ুনিয়।৷ গৌরাঙ্গ দয়! মায়িগণ ছাড়ে মায়! 
ধনজন নারী তেয়াগিয়া । 

ভ্রমে বুন্দাঁবনে বনে গায়ে গোরা দয়াগণে 

হেন সে করুণা অমায়য়া ॥ 

সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গাত 

পাইন্ডে গৌরাঙ্গ পদছায়। 
হেন দয়াময় গ্রু না ভজিমু মু ততু 

এ যছুনন্দন অভাগিয়া ।৯ 

কধি এইখানে প্রীগৌরাঙগকে অনস্তগুণের আধার ও অসীম দয়ার অবতার রূপে 
কল্পন। করিয়া! এঁকাস্তিক নিষ্ঠায় তাহার চরণে আত্মপমর্পণের যে ভাবটি ব্যক্ত 

করিয়াছেন তাহাতে ভক্কিরসের প্রকাশ ঘটিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে গৌরাঙ্গ 
পদ ছায়৷ লাভ করিবার জন্ত মান্য, ধন, জন, কর্ণ, গৃহবাস প্রভৃতি সব সাংসারিক 
বিষয় পরিত্যাগ করে, এমন কি সতি পর্ধ্যস্ত পরিত্যাগ করিয়া! গৌরাঙগপদ লাভের 
আশায় বৈষ্ণব সঙ্গ গ্রহণ করেন। মেই দয়াময় প্রশ্ন করুপ1 লাভ করিবার নিমিতত 

কবি তাহার ভঙ্জনা৷ করিলেন না মনে করিয়! নিজেকে “অভাগিয়া” মনে করেন। 

১। মৃক্তাচরিত, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৭৫।২৬১ পৃঠা ২৭ক " 
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রসানুভূতির দিক হইতে কবির. উক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলা চলে। 
শাস্তরসের উপযোগী গাভীর্ষপূ্ণ শববরাঁশিও সেই অনুসারে ছন্দ মাধুর্য রসে সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি করিয়াছে । চৈতন্যদেবকে সর্বৈশ্বধ্যময় রূপে চিত্রিত করিয়। শ্রীনিবান শিস্প 

গোবিম্দ্দাসও শাস্তরসের পদ রচন! করিয়াছেন। তুলনামূলকভাবে আলোচন৷ 
করিতে গেলে দেখা যায় গোবিন্দদীসের পদে চৈতন্য চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল রূপে 

প্রকাশ পাইয়াছে। গোবিন্দদাস চৈতন্তদেবের প্রেমঘন মুত্তির চিত্র অঙ্কিত করিতে 
যাইয়! বলিয়াছেন-- 

নীরদ নয়ন নীর ঘন সিঞ্চন 

পুলক-মুকুল অবলম্ব। 
ত্বেদ মকরন্ন বিন্দু বিন্দু চুয়ত 

বিকসিত ভাব কদস্ব ॥ 

কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর । 
অভিনব হেম কল্পতরু স্থর 

সথরধনী নীরে উজোর ॥ 

চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু 

ভকত ভ্রমরগণ ভোর। 

পরিমলে লুব্ধ স্থরাস্থর ধাবই 

অহনিশি রহত অগোর ॥ 

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে 

অখিল মনোরথ পুর। 

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 

গোবিন্দ দাস রহু দুর ॥১) 
কবি বলিতেছেন গোৌরাঙ্গের জলবর্ষী মেঘের ন্যায় নয়ন হইতে গাঢ় অশ্রধারা 

ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই বারিপাতের ফলে তাহার দেহরূপ কল্পবৃক্ষে পুলকরূপ 

মুকুল জম লইতেছে। দেহ হইতে ঘর্সরূপে যে মধুবিদ্বুর উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে 
হয় দেহে যেন ভাবরূপ করম্ব ফুটিয়াছে।. গঙ্গাতীর ধরিয়৷ তাহার গমন ভঙ্গি 

দেখিয়া মনে হয় অভিনব এক হেম কর্পবৃক্ষ গঙ্গাঁতীর উজ্জল করিয়া সঞ্চরণ 

করিতেছে । তাছার চঞণ কমলে ভক্তগণ ভ্রমরের স্যায় বঙ্কার তৃলিতেছে। এই 

১1 গীঃ ১৮, তরু ৬৭, বৈং পঃ ৩। 
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চৈততগ্ত-কল্পবুক্ষ পদতলে অবস্থিত সকল ভক্তগণকে অবিরত প্রেমরস বিতরণ করায় 
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল । কিন্তু গোঁবিম্বদাল ভাছার চরণলাভে বঞ্চিত হইয়া 
দুরে পড়িয়া রহিল । যহ্নন্দন যে স্থলে লহজ ভাষায় প্রাণের আবেদন প্রকাশ 
করিয়াছেন, গোবিন্দদান্র পদে মেইস্থলে ভক্ত হৃদয়ের আবেদনের সঙ্গে পাণ্ডিত্য 

প্রকাশের লক্ষণও প্রকাশ পায়। কবি গোবিন্দ্দাস তাহার বিশেষ রচনারীতি 

দ্বারা চিত্রধর্মী কলাকৌশল প্রয়োগে শ্রীগৌরাঙ্গের চলমান দেহ বর্ননার একটি উজ্জ্বল 
চিত্র অঙ্কন করিধাছেন। শব্ধ চয়নের দিক হুইতেও গোবিন্দদাস যদুনন্দন অপেক্ষা 

পারদশিতা দেখাইয়াছেন। তিনি ধেখানে বলিয়াছেন_-বিকসিত ভাব-কদৃম্ব', 
এইখানে “কদগ্' শবটি দ্যর্থবোধক ! এক অর্থে ইহা “কদম্বপুষ্প', অন্য অর্থে “সমূহ” । 

এইরূপ শব্ধ প্রয়োগ কৌশল যছুনন্দনে লক্ষ্য কর! যায় না। ইছা ব্যতীত গোবিন্দ 

দাসের প্র চখভঙ্গ অনবন্ত হওয়ায় পদটি মারও সৌন্দধ্যমণ্ডিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণব মহাজনগণ যেমন মধুররসের পদরচনায় প্রেম মনম্তত্বের সুম্্াতিসথস্্ 

অনুভূতি মকল পূর্বরাঁগ, অভিপার, মিলন ব! সম্ভোগ, মান, বিরহ প্রভৃতি অবস্থায় 

বিভাগ করিয়া! পদরচনা করিয়াছেন, যছুনন্দূনের মধুর রসের পদ-সকলেও সেইরূপ 
শ্রারাধাকৃষ্ণের প্রেমাভূতির সক্ষম তিহুক্ষ্ম অবস্থার বর্ণনায় পূর্বরাগ অভিনারঃ মিলন 

প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উল্লেখ দেখ! যায়। যহুনন্দন রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের 
পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাঁচরাগের একটি উজ্জল চিত্র দেখা যাঁয়। যথা-- 

সখি রাধ! নাম কি কহিলে। 

শুনি কান মন জুড়াইলে ॥ পচ ॥ 

কত নাম আছক্সে গোকুলে। 

হেন হিয়া না করে আকুলে ॥ 

এঁ নামে কি আছে মাধুরী । 

. শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥ 
চিতে নিতে মুরতি বিকাশ । 

অমিয় সাগরে যেন বাস । 

আখিতে দেখিতে করে সাধ। 

এ যছুনন্দন মন ফাদ 1১ 
টি 555

 

১। পঃ সঃ পৃষ্ঠা ২৮, বৈঠ পঃ পৃষ্ঠা ১১৭১ কঃ বিঃ ৬২০৪1২০ 

14--০ 212 



২১৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

নঙ্গলাতের পূর্বেই শ্রাষের অন্রাগের উদয় হুইয়াছে। পূর্বরাগের এই অবস্থার 

প্রতি লক্ষ্য রাধিয়! এক কবি বলিয়াছেন--- 

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ। 
সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অনুরাগ ॥৯ 

যদুনন্দনও অনুরূপ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীকষঃ 

শ্রীরাধাকে এখনও চোখে দেখেন নাই, রাধা নাম শুনিয়াই তিনি প্রীরাঁধার প্রতি 

অনুরক্ত হইলেন। গোকুল নগরে কত প্রকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু 

অন্ত কোন নাম তাহার হৃদয়কে আকুল করে নাই। এই রাধা নামে যে মাধুরী 
আছে তাহ তাহার কর্ণকে সুধারসে ভরিয়া দিয়াছে । হৃদয়ে এই নাম "মুরতি 

বিকাশ করিয়াছে । শ্রীরাধার নাম-শ ক্ততে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরুষ্ণ তাহাকে 'আধিতে 

দেখিতে” ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীকুষ্ণের পূর্ববরাগের এই যে আকুলতা প্রকাশ 
পাইয়াছে ইহাতে কাব্যরস পরিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। রস উৎপন্ন করাঁর কাঁজে 
অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে 'রাধা” নাম আঁলম্বন বিভাব রূপে এবং শ্রীরাধাকে আখিতে 

দেখিবার সাধ--মনের এই সাধের বহিঃপ্রকাশ পদটিতে অন্তভাব অলঙ্কাররূপে রস 

সৃষ্টির কাজে সহায়তা করিয়াছে । তবে যছুনন্দনের পর্দে গোবিন্দদাসের ন্যায় 

অলঙ্কার বহুল প্রয়োগ রীতি দেখা যায় না। গেবিন্দদান তাহার পদ্দে যে সমস্ত 

অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন সেই সকল অলঙ্কারের মধ্যে রূপক ও উপমার বৈচিত্র্য 

পদে বিশেষ সৌন্দর্য সুষ্টি করিয়াছে । গোবিন্দদাল রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক-_'নীরদ 
অয়ন নীরঘন পিঞ্চন' পদটিতেও আমরা দেখিয়াছি রূপক ও উপমার সাহায্যে 

মহাপ্রভুর প্রেমঘন মুত্তিটিকে জীবন্ত করিয়! তুলিয়্াছেন তিনি । গোবিন্দ দাঁস 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাগেরও অনেক উৎকৃষ্র পদ রচন! করিয়াছেন। সেই সকল পদ 

মধ্যে একটি পদে শ্রীরাধাকে দর্শনের ফলে শ্রীরুষেের যে পূর্ববরাঁগের উদয় হইয়াছে 
মেই ভাবটিই ব্যক্ত হইয়াছে এবং যছুনন্দনের পদের ন্থায় রাধা নামের প্রভাবও 

ইহাতে লক্ষ্য কর যায়। যথা-- 

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত 
লোচনে বহে অনুরাগ । 

তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরস্তর 

ধনি ধনি তোহা বর সোহাগ ॥ 

৯। নদ্দমকিশোর দান রচিত রলকলিকা, পৃষ্ঠ) ১৩৪। 



বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২১১ 

বৃষভাঙ্গ নন্দিনী জপয়ে রাতি দিমি 

ভরমে না বোলয়ে আন। 

লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বানি 
সপনে না পাতয়ে কাণ॥ 

র। কহি ধ! পথ বাহই না পাঁরই 
ধারা ধরি বহে লোর। 

সোই পুরুষমণি লোটায়ে ধরণি পুণি 
কো কহ আরতি ওর 

গোবিন্দ দাঁস তুয়া চরণে নিবেদন 
কাজক সকল সম্বাদ। 

নীচয়ে জানহ তু দুখ-থগ্ডক 

কেবল তুয়! পরসাদ ॥১ 

চম্পকদ।ম হেরিয়। শ্রীকুষ্ের মন অতিশল্প বিচলিত হইয়! উঠিল। তিনি শ্রীরাঁধাকে 

পূর্বে দেখিয়াছেন। এই চাপা ফুলের বর্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার গাত্রবর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য 

করিয়! শ্রীরাধার কথ। পুনরায় তাহার অন্তর অধিকার করিল। এবং বুষভান 

নন্দিনী শ্ররাধাকে তিনি দিবারাত্র স্মরণ কারতে লাগিলেন । রাধা নাম উচ্চারণ 

করিতে যাইয়া “রা” কহিয়! “ধা” পর্যস্ত বলিতে যাইয়! তাহার নয়নে ধারা বছিতে 

লাগিল। তখন সেই পুরুষ মণি ধরণীতে লুটাইতে লাগিলেন । তবে যছুনন্দনের 
শ্রকষেরর পূর্বরাঁগের পদের সঙ্গে এইখানে একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাসের 
শ্ররু্ণ যেমন রাঁধ! নাম বলিতে যাইয়! বাক্যহার! যহুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধানাষ 

শ্রবণ করিয়া ন। দেখা শ্রীরাধাকে দ্নেখিবার জন্য বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। 

অপর আর এক পার্থক্য এই যে গোবিন্দ দাস যেখানে রূপানগরাগের কথা বলিয়াছেন 

যদুনন্দন সেইস্থলে নামানুরাগের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ যছুনন্দনের 
৯ পম রা ১৬০ সস সপ 

+ ১। পদাস্বৃত সমুদ্র ৯১৫, তক ৮৯, কঃ ১৫৩, কঃ বিঃ ১৬৮৬, কঃ বিঃ পাঠাস্তরে এইক্প' 

পাঠ আরম্ভ 

হুরিবটে তুহু ডেল ভাগি। 

রাতি দিস হরি আনপ। ভাবিয়ে 

কাল বিরহ তুর লাগি ॥ 



২১২ বৈষ্ণব লাহিত্য ও যদুমন্দন 

শরীক তখনও জীরাধাকে দেখেন নাই সেইজন্য রাধা নামই শরীরের অবলম্বন ।. 
কিন্ত যছুনন্দনের রচনায় রূপাহরাগের পদও বিরল নয়। একটি দৃষ্টাত্ত-_ 

উন্দীবর বর উদ্বোর সহোদর 
মেছুর মদহর দেহ। 

জাগুনদমদ বুন্দবিমোহিত 

অন্ধর বর পরিধেয়» | 

সজনিং কে নবনাঁগর রাজ২। 

মোহন মুরলি থুরলি রুচিরানন 

দহন কলাবতীত৩ লাজ ॥ প্র ॥ 

মোতিম সার হার উর অন্থর 

নখতর দ্রামরু ভান। 

করি কর গরুব কবল কর সুন্দর 

স্ববলন বাহু সুঠাম ॥ 

মদগজরাজ লাজগতি মস্থর 

জগতরি ভরই অনঙ্গ। 

যদুনন্দন ভণ ৪নন্দ নন্দন ছন্দ 

চন্দন শীতল অঙ্গ ॥৫ 

বৈষুব পদাবলীতে শ্রীরাধাঁর পুবরাগ অংশে বিভাজিত এই পদটিতে রূপানুরাগের' 

একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। শ্রীরাধ। রূপ দর্শনে মোছিত হইয়া বলিতেছেন; 

স্বন্দর নীলপন্মের কেশরের স্সিপ্ধতার গর্বহরণকারী সিপ্ধ স্থুকোমল দেহধাঁরী এবং 

বর্ণপুঞ্জের অপেক্ষা উত্তম উজ্জল বনন পরিধাঁনকারী কে এই নাগর রাজ? ইনি 

হুন্দর বদনে মোহন মুরলী বাজাইয়! কুলবতীর লজ্জ' দগ্ধ করিতেছেন। ইহার 
স্থবলিত স্থঠাঁম বাছু করীশুগ্ের গর্ব দূর করিতেছে, বক্ষে উত্তম মুক্ত মাল৷ গগনে 

নক্ষত্রদামের ন্যায় শোতা পাইতেছে। ইহার মন্থরগতি মত্ত গজরাজের গতিকেও 

১। বৈঃ পঃ পাঠাস্তর--«পরিখেছ? 

২-২।, এ ৯ কো সোই নব যুবরাজ । 

৩। এর »॥. -কুলবতি 

৪০৪ | বৈঃ পঃ পাঠাস্তর-.-সে। নন্দনন্দগন 

£। পদাসৃত সম্ুত, পৃঃ ৪০ বৈ পঃ পৃত ২১৪ 



বৈ্ুব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২১৩ 

'লঙ্জ। দেয়। রূপমুগ্ধা শ্ীরাধা পরমরূপময় শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়া তাহাকে মনজগে 
অধিষ্ঠিত করিলেন । রচনাটিতে যছুনন্দনের কবিত্ব ও পাঙিত্য লক্ষা করা যায়। 
পদে অলঙ্কার শাস্মের অনেক কথাই কবি স্বন্দর ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন । 
শ্ীরাধার অন্গরাগকে উদ্দীপ্চ করিয়া! তুলিতে শ্রীরুষের রূপ মাধুর্য উদ্দীপন বিভা 
অলঙ্কার হইয়াছে । যে সমস্ত রূপ সৌন্দধ্য শ্রীরধে অবলগ্ধিত হইয়াছে সেই শ্রী 
আলম্বন বিভাঁব অলঙ্কারের নিদর্শন রূপে শুঙ্গার রসের অবতার হইয়াছেন। 
অলঙ্কার 'ও রসধবনির সার্থক সুসাঁমঞ্জস্ত পদে বিশেষ সৌন্দধ্য আনয়ন করিয়াছে । 
ভাষার দিক হইতে, পদটিতে “ইন্দীবর', 'জাম্বনদ', কিরিকর' প্রভৃতি প্রচুর তৎসম 
শবের প্রয়োগ লক্ষ্য করা ঘায়। 

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূ্বরাগের পরে প্রেমিক প্রেমিকার যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের 
পদ দেখা যায়, যছুনন্দন সেই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদ রচনাতেও দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। গোবিন্দ লীলামৃত হইতে একটি পদ দৃষ্টাস্তরূপে উল্লিখিত হইল ।-__ 

রুষ্ণ কহে রাই দেখি হইয়া বিস্ময় আখি 
কি কাস্তি কুলের বধৃ১ আইল । 

তারুণ্য লক্ষমী২ কিবা মাধুরী মূরতি কিবা 
ওলাবণ্যের বন্যা কিবা আইলা৩। 

আনন্দে ভরল মোর আধি। 

হেন বুঝি এই ধ্বনি রসময় স্বরূপিণী 
মোর £&মনে করাইতেই স্থধী ॥ ক্রু ॥ 

আনন্দান্ধী নদী কিবা অমৃত বাহিনী কিবা 

কিবা আইলা রাধা চন্দ্রমুখী। 

আমার ইন্দ্রিয়পণ করাইতে৫ আহলাদন 

সঙ্গে লইয়! আইল্য। সব সখী ॥ 

১। গোবিনা লীলাম্ৃত, নির্জলেন্দ ঘোব কর্তৃক প্রকাশিত ছাপাগ্রস্থে পাঠাস্তর 'দেবী”। 
২। এ পাঠাস্তর--“নলিমী, পৃঃ ৬৭। 
৩-৩। + লাবণ্য কি হইল!” » 
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২১৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

চকোঁর আমার আঁখি যার স্ুধাপানে স্থথী 

আইল]! সে স্থচন্্র বদনী। 

মোর নাসা+ ভূঙ্গরাজ মধু পিয়ে যে সমাজ 

সে পল্লিনী আইলা প্রাথধনি ॥ 

মোর জিহ্বা স্বকোকিলা রসাল পল্পবাধর! 

কর্ণ হবে যার ভূষা ধ্বনি। 

অনঙ্গ দাহন তনু দেখি করুণার জন 

সধানদী আইল! আপনি ॥ 
ভাগ্য কল্পবুক্ষ মোর সকল২ নয়ন জোর 

আইল! নিকটে আমার। 

এবে সে সফল হইল মনে যত বিচারিল 

এ যছুনন্দন কহে সার৩'৪ ॥ 

্রীরাধ! প্রিয়-মিলনের নিমিত্ত আলিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া শ্ররুষ্। মুগ্ধ ও 

বিশ্মিত। শ্রীকুষ্ণের চকোরের ন্যায় পিপাসার্ত অ.খি শ্রীরধার রূপ স্থুধা পান 
করিবে বলিয়া, মধুপ যেমন পুষ্পে মধুপান করে সেইরূপ শ্রীরুষ্ণের নাসিক! ভূঙ্গের 

ক্ায় হইয়া শ্রীরাধার দেহের পল্ম-গন্ধ আপ্রাণ করিবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বা 
কোঁকিলের ন্াঁর় হইয়! শ্রীাঁধার রসাল অধর-পল্লব আধ্বাদন করিবে বলিয়া 
শীকষ শ্রীরাধার আগমনে নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান মনে করিতেছেন। উদ্জল 

নীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে নির্জনে মিলিত প্রেমিক প্রেমিকার দর্শন 

ন্পর্শন ছারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয় ভাহাঁকে সম্ভোগ বলে। কিন্তু 

যেখানে নায়ক-নায়িক। সম্তোগালগু'ল অল্লমাত্রায় ব্যবহার করেন তাহাকে সংক্ষিপ্ন 

সম্ভোগ বলে। এই পদটিতে পরিপূর্ণ ভোগের কোন নিদর্শন নাই। সকল 
সন্তোগই চোখের দেখার মধ্য দিয় কল্পিত হইতেছে । অতএব এই পদটি সংক্ষিপ্ত 

লভোগের পদরূপে চিহ্নিত হইতেছে । পদটির সরল শ্রুতিষধুর ভাষা! এবং 

১। গোবিন্দ লীলাম্বত, নির্মলেন্দু ঘোষ কতৃক প্রকাশিত ছাপাগ্রস্থে 

পাঠান্থর--বাসায পৃঃ ৬৭7 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দম ২১৫ 

প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহ পঙ্গে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে । অলঙ্কার 
প্রয়োগের দিক হইতেও দেখা যাঁয় আখির সঙ্গে চকোরের, নাসার সঙ্গে ভূঙ্গরাজের, 
জিহধার সঙ্গে কোকিলের, ভাগ্যের সঙ্গে কল্পবৃক্ষের বূপক অলঙ্কার প্রয়োগে উপমেয় 

ও উপযানে অভেদ কল্পন! দ্বার এবং শ্রীরাধ।র লাবপ্যধারাঁকে বন্যার সঙ্গে তুলনায় 

অতিশয়োক্ত অলঙ্কার প্রয়োগে পদে আলঙ্কারিক সৌন্দ্ধ্যও প্রকাশ পাইয়াছে। 

পরিপূর্ণ সম্তোগের পদে যছুনন্দন কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহ 

যদুনন্দন রচিত এই সম্তোগের পদটিতে অনুন্ধান করা যায়| যথা,_ 

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরস্তণ 

ভূজে ভূজে মঘন বন্ধান। 

ঘন ঘন নখ-শর ঘাতন দু জন 

আনন্দে আপনা না জান ॥ 

অপরূপ নিধুবন কেলি। 

অতি রসে নিমগন দিনহি রাধামাঁধব 

মদন-বেদন দুরে গেলি ॥ প্র | 

দু'ছু দু! উরপর নিচল কলেবর 

সঘন করত সিংকার। 

অভিনব ঘনবর ধীর বিজুরি কিয়ে 

বেড়ি রহল অনিবার | 
দাস যছুনন্দন কব সোই হেরব 

হোয়ব বেলি অবসান । 

শুকশারী হেরি তব হি নিবেদন 

করইতে সো সমাধান ॥৯ 

জীরাধ! ও শ্ররুষ্ণের মধ্যে আকাঙ্খিত মিলন ঘটিয়াছে । উভয়ে ঘন ঘন চুম্বন 

করিলেন। বাহুতে বাছুতে বন্ধন ঘটিল। তাহারা অতিরসে নিমগ্ন হইলেন। 

শ্ীরাধারুষের মিলিত রূপ যে কত সৌন্দধ্যময় তাহা “অভিনব ঘন মেঘ? ও 'থীর, 
বিজ্ুরি'-র একত্র মিলিতরূপের সঙ্গে তুলনার প্রকাশ পাইয়াছে। যছুনন্দন দাস 

জরাধাকষ্ণের এই মিলন পৌন্দধ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তিনি অধীর হইয়া 
জপ পপ 

১। তরু ১৩১৩১ বৈঃ পঃ ২২৩ 



২১৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বলিতেছেন কবে তিনি সেইরূপ মাঁধুরী দেখিতে পাঁইবেন। দেখিতে কি তাহার 

বেলা অবসান হুইয়! যাইবে ! ভাষার দিক হইতে দেখা যায় তত্ভব প্রধান 
ভাষায় রচিত এই পদটিতে “করত”, “রহল”, সোই, হোয়ব, তবহি প্রভৃতি কয়েকটি 

শব ব্রজবুলির লক্গপাক্রাস্ত। অলঙ্কার শাস্ত্রের দিক হইতে দেখা যায় শ্রীরুষের 
স্টামবর্ণ দেহের সঙ্গে কৃষ্ণ মেঘের এবং শ্ররাধার দেহবর্ণের সঙ্গে বিদ্যুতের সাদৃশ্- 

জনিত উপম] অলঙ্কারের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু 'খীর বিজুরি” উ্ভিতে 
অধিকার বৈশিষ্ট্য রূপক অর্থাৎ অসম্ভব ধর্মযুক্ত রূপক অলঙ্কারের লক্ষণও প্রকাশ 
পায়। কেননা গুণধর্ম অনুসারে বিজুরি কখনও স্থির থাকে না । অতএব এইস্থলে 
অবাস্তব গুরণধর্ম কল্পনায় এই রূপক অলঙ্কারের লক্ষণ গ্রকাঁশ পাইয়াছে। যছুনন্দন 
দাসের এই পদটিতে গো।বন্দদাসের একটি সম্তোগের পদের ভাব ও অলঙ্কার সাদুশ্ঠ 

লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দ দাসের এই সম্ভোগের পদটি উল্লিখিত হইল-_ 

দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ । 

ছু'ছ ছুহু মিলনে আনন্দ বাঁঢ়ল মনে 

ছু'ছু মনে উদিত অনঙ্গ ॥ 

ছু কর পরশিতে সপুলক দৌহে তচ্চ 

ছু দু'ছু আধ আধ বোল। 
কিন্বিণী নৃপুর বলয় মশিভৃষণ 

মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল ॥ 

রাই কাঁচ আলিজন নীলমণি কাঞ্চন 

হেরইতে লোঁচন ভোর । 

আবেশে অবশ তু তন্গ ভেল আকুল 

জলধরে বিজুরী উজোর ॥ 

ঘন ঘন চুম্বনে ছু হু মুখ দরশনে 

মন্দ মধুর যু হাপ। 

সাম তমাল কনকলতা বেঢ়ুল 

নিছনি গোবিন্দ দাস | 

উভয়ের রচনায় কয়েকটি স্থলেই মিল দেখা যায়, যতুনন্দনে যেমন "ঘন ঘন” চুম্বনের 

কথ! আছে, গোবিন্দদাসেও সেইরূপ “ঘন ঘন চুম্নে”-র উল্লেখ দেখ। যায়। 
০ টপ পাপা আসে পি 

১। ক্ষণদাগীত ১৬1১১, কীঃ ১৮২ অঃ ৭৭ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২১৭ 

'গোবিন্দদাস “দু দুহ? আধ আধ বোল, শ্রীরাধারষ্ের মিলমানন্দ প্রকাশের বর্ণনা 
করিয়াছেন, যছুনন্দনেও তদনুরূপ শ্রীরাধাকষের 'সীৎকার” রূপ অব্যক্ত বা অস্ফুট 
মুখ-শব্ করার কথা আছে, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের মিলনের উপম] উভয় কবিই 
প্রয়োগ করিয়াছেন । তবে দক্ষ শিল্পী গোবিন্দ দাস অলঙ্কার প্রয়োগে অধিকতর 
বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন । একটি ভাব প্রকাশ করিতে বিভিত্নরপে রাইকানুর 
মিলিত রূপের একবার নীলমণি ও কাঞ্চনের সঙ্গে, আবার জলধর ও বিজুরীর সঙ্গে 
এবং অবশেষে শ্বামতমাল ও কনকলতার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়া উপম1! অলঙ্কার 
প্রয়োগ করিয়াছেন। যছুনন্দন এইস্থলে একটি মাত্র উপমাই গ্রয়োগ করিয়াছেন। 
আর একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাস ভণিতায় যেখানে রাঁধারুষ্ের মিলন জন্তু 
সমস্ত আপদ-বিপদ বিদুরিত হইবার সম্ভাবনায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলিতেছেন-_ 

শ্বাম তমাল কনরুলতা৷ বেঢ়ল 

নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ 

যদুণন্দন ভপিতায় সেইখানে বলিলেন-_ 

দাস যছুনন্দন কৰ সোই হেরব 

হোয়ব বেলি অবসান ॥ 

যছুনন্দনের এই উক্তিতে কবিমনের রসাচুভূতির একটি অধীর প্রকাশ লক্ষ্য করা 

যায়। তিনি ষেন আর অপেক্ষা! করিতে পারিতেছেন ন। | যছুনন্দনের উক্তি হৃদয়- 
গ্রাহ, গোবিন্দ দাঁসের উক্তি বৃদ্ধিগ্রাহ্, বিষয় অনুসারে তাঁহ1 বিশেষ কার্ধকরী। 

যদুনন্দন অন্রাগের পদ রচনায় কিরূপ দক্ষত। দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা ও 

আলোচন। সাপেক্ষ । আলোচনার নিমিত্ত কষ্ণানরাগের একটি পদ উদ্ধৃত হইল--" 

কানু অনুরাগ কথা কি কহব আর। 

বিদ্ধিয়া লাগিল মোর হিয়ার মাঝার ! 

এতক্ষণ ন1 দেখিয়! সে মুখ মাধুরী । 

বিদরিছে এই মোঁর পরাণ পুতলী ॥ 

কহ কহ এসখিকি করি উপায়। 

দরশন বিন চিত ধরণে না যায় ॥ ক্র ॥ 

এ যছুনন্দনে কহে শুম ঠাকুরাণী। 
তিলেক ধৈরজ কর মিলিবে আপনি ১ 

১। পঃ সঃ পৃঃ ২৫০ 



২১৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

যদুনন্দন শ্ীরাধার গভীর অন্ুরাগের কথা আবেগময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । 
শ্রীরাধার হৃদয় কাহুময়, এই অনুরাগে জালাও আছে তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে এই 
অন্ররাগ “বিদ্বিয়া” লাগে। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাহার হাদয় শূন্তময় মনে হয়। 
তিনি ব্যাকুল হইয়া সখীকে বলিতেছেন, সখি কষ্দরশন বিনে “চিত ধরণে না যায়” 

বল এখন কি উপায় করি! ভশিতায় শেষ ছুই চরণে কবি আশ্বাস দিয় 

বলিতেছেন যে, ঠাকুরাণী শ্রীরুষের দর্শন তুমি পাইবে কিন্তু অধীর হইও না, একটু 
ধৈর্য্য ধর। কারণ,পরমবস্থ্ব লাভ সহজসাধ্য নয়, দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া কুষ্ণপ্রেমের 

সার্থকতা ঘটিবে। মূলত শ্ররাধার অনুরাগের কথা বেদনাঘন পরিবেশের মধ্য দিয়া 
সহজ সরলভাঁবে অথচ মর্মম্পর্ণী করিয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঁষার দিক 
হইতে দেখা যাঁয় পদটি প্রধানত ততভব শববময়। তবে, “কহব', বিচ শব্ধ দুইটি 

ব্রজবুলির লক্ষণাক্রাস্ত। 'পরাণ', 'ধৈরজ' শব্ধ দুইটি ধ্বনি পরিবর্তনরূপে বিপ্রকর্ধ 

লক্ষণযুক্ত । 

যছুনন্দন দাস অভিসারকে কেন্দ্র করিয়াও বহু উতকুষ্ট পদ রচন৷ করিয়াছেন । 
শ্রীরাধার অভিসার বিষয়ক একটি পদ দৃষ্টাস্ত ত্বরূপ উল্লিখিত হঈল-_ 

চিকুর রঞ্জন ভ্রমর গঞ্জন 

সহজে তিমির যেন। 

তাহে নীলমণি রতন গাথনে 

হার রহিয়াছে তেন ॥ 

সখি হে হরি অভিসার কাঁজে। 

জাঁনিল সকল তুবন ভূলল 

ত্যজিয়৷ ধরম লাজে ॥ 

নয়ন অঞ্জন তনুতে রঞ্জন 

কন্তপী রচিল আখি। 

উল্ট1 বলম চরণে কষ্কণ 

করেতে মঞ্জরী দেখি ॥ 

এক সে কুগুল একশটি মূল 

একই কপোলে দোলে । 

বসন শিথিল বসন শিথিল 

শিথিল কবরী লোলে ॥ 



বৈষ্ুব সাঁহিত্ত্য ও যছুমন্দর ২১৯ 

দেখ কুব্লয় গঙক হৃদয় 

উল্ট। সকল সাজে । 

এ যদুনন্দন কয়ে এমন 

অতি হরিষের কাজে ॥৯ 

অন্গরাগমক্সী শ্রীরাঁধা কৃষ্-অভিনারে চলিয়াছেন। তাহার অঙ্গে রুষ্ংবর্ণের বেশ- 

ভূষার শ্ঠামচ্ছটা ভ্রমরকেও যেন গঞ্জনা দেয়। হুরি-অভিসার কাজে সব কিছু 
ভুলিয়া, লঙ্জ ধর্ম ত্যাগ করিয়। তিনি চলিয়াছেন। লোকলজ্জ, ধর্মভয় তাঁছাকে 

অভিসারের পথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই। অভিনারে ব্যাকু্ধা নায়িকার 
বেশভৃষা করিবার চিত্তের ধৈধ্য থাকে না। অভিসারিকা শ্রীরাধিকাও ব্যাকুলা 

হইয়া চিত্তের ধৈর্ধ্য হারাইয়াছেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়! উপ্টা পাণ্ট। 

বেশভৃষা করিয়াছেন । তিনি অভিসার সঙ্জায় নয়নের অঞ্জন শরীরের অন্যত্র 

লেপন করিয়াছেন সুগন্ধী কন্তরী বক্ষদেশে লেপন না করিয়া নয়দে লেপন 

করিয়াছেন । হাতের কঙ্কণ চরণে এবং চরণের মণ্রীর হাতে পারিলেন । কুবলয় 

হাতে না লইয়! বক্ষে ধারণ করিয়াছেন । যছুনন্দন বলিয়াছেন যে অত্যধিক 

আনন্দহেতু-_-“অতি হরিষের কাজে' শ্রীরনাধার এই সঙ্জ| বিভ্রাট ঘটিগ্নাছে। পদটিতে 

অলঙ্কার প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ দেখা যাঁয় না । তবে “সহজে তিমির যেন' উক্তিটি 

শ্ররাধার কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষার সহিত গতীর সাদৃগ্তহেত “ষেন' সংশয়জনক উতপ্রেক্ষা 

অলঙ্কারের লক্ষণযুক্ত । ধ্বনি বহুল সুমিষ্ট শব কল্পনা পদে রস-মাধুর্ধা বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 

যছুনন্দন রচিত বিপ্রলস্তের পদে শ্রারাধার কষ্ণ-মিলনের অভাবজনিত বেদনা- 

ৰোধের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। যথা-- 

শুন সখি তোমারে কহিয়ে এক | 

অস্তর বেদন! না! জানে যে জন! 

কা! কহি পররেক ॥ প্র ॥ 

অন্ত সখীজন না জানয়ে যেন 

তেমন করিহ কাজে। 

সরসিজ দল শয্য। হশীতল 

তাহাতে করিতে ব্যাঁজে ॥ 

১। বিঃ মাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৫১ক | শরচ্চন্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত ছাপা্রস্থ পৃঃ »৮। 



২৪ টৈষণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

নবীন পদ্প দল মনোরম 

মণাল স্থসম আন। 

নবীন পল্লব ৃঁ আনহ এসব 

শয্যা কর নিরমাঁণ ॥ 

মলয়জ রস সেবিত সুবাস 

করহ সুগন্ধি দিয়! । 

রচহ সেজরি তাতেই সাভরি 

শয়ন করিয়ে গিয়া৯ ॥ 

শ্রীরাধ! মদন বেদনায় অত্তিশয় কাতর হইয়াছেন। সবীকে বলিতেছেন যে হে সখি 

তোমাকেই বলি, আমার অন্তর বেদনা যাছারা জানে না তাহাদের কাছে আর 

কি বলিব! অন্য সধীগণ যাহাতে না জানিতে পারে সেইভাবে তুমি আমারঞ্মদন 
তাপ নিবারণের জন্য স্ুশীতল শধ্য। রচন। কর। জলজাত নবীন পদ্ম দল ও নবীন 

পল্লব ছারা শয্য। সথশীতল কর। স্থগন্ধী দ্রব্য মিশ্রিত মলয়জ রস দ্বারা বাঁতাসকে 

স্বাসিত কর। সেই স্ুুশীতল স্থবাসিত শয্যায় শয়ন করিয়া মদন জাল! নিবারণ 
করিতে চেষ্টা করি । শব্দ-কল্পনার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে রস ব্যঞজনার সুন্দর 
প্রকাশ ঘটিরাছে, ভাষার দিক হইতে বলা যায় তৎসম ও ততভব উভয়বিধ শবের 

ব্যবহার হুইয়াছে। 

যছুনন্দন বৈষ্ণব রসশাদন্বম অন্লারে উৎকন্তিতা নায়িকার চিত্রও. অঙ্কন 

করিয়াছেন । যথা 

তোহারি সক্কেত কুপ্তে কুম্থম শর পুণে 

রহলি এক শরিয়া। 

তন বন বিরহ দহনে ধ্বনি দগ্ধই প্রাণ 

হরিণী ষাঁএ জরিয়া ॥ 

মাধব ধৈরজ গমন তোহারি । 

ও খন লাখ কল্প করি মানই তল্প 

ভরএ দিঠি বারি॥ 

৯। বছুনন্দন অনুদিষ্ভ জগন্নাথ বল্লভ নাটক, কঃ*বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ১১ক 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২২১ 

তোহারি সন্দেশ আশে ধনি কুলবতী খোয়াল 
কুলত কাঁতি। 

নিকরুণ মদন বেদন , নাহি জানই হানিই 
খর শর পাতি ॥ 

পরাণ প্রেম আশু গুণে বান্ধল ভাষ 

না নিকসই বরদনে। 

শুন এ যছুনন্দন সোজনি টুটয়ে 
অতয়ে চলই মোই সদনে১ ॥ 

শ্রীরাধা এইখানে উৎকন্ঠিতা নায়িকা । কেননা, নায়িকা! তাহার পরাধীন অবস্থার 

জন্য গোঁপনে নায়কের সহিত মিলিত হইবার আশায় নির্ধারিত সঙ্কেত কৃঞ্জে 
আসিয়া প্রির়তমের সাক্ষাৎ লাতের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা লইক্জা অপেক্ষা করিতেছেন । 
কৃষ্ণ আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয় শ্রীরাধার উৎকঠা প্রকাশ করিয়া কবি 

বলিতেছেন যে তোমার সঙ্কেত কর! কুঞ্জে আসিয়! শ্রীরাঁধ! একা রহিয়াছেন। বন 

দহনে হরিণী যেমন দগ্ধ হয়, তাহার তঙ্গ-বন বিরহ দহনে সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে । 
মাধব, তুমি বড় ধীরে ধীরে আমিতেছ, কিন্তু এ বিলম্ব যে তাহার নিকট লক্ষ 
কল্লের তুল্য । তাহার চোখের জলে শেজ ভিজিয়া যাইতেছে । শ্ররাধার প্রেমের 

জালা তে] আছেই, ইহ! ব্যতীত কুলকলঙ্কের জালাও তাহার মনে জাগিতেছে। 
সেইজন্য বলিতেছেন তোমাঁর--'সন্দেশ আশে" রাধা সেই কুল-কলঙ্কের হুঃংখও 

বরণ করিয়াছেন । কিন্তু মাধব, মদন বেদনা যে কত তীব্র তাহ! তুমি বুঝিতে 

পারিতেছ না, প্রেম-বেদনায় কাতর হইয়া তিনি বাক্যহারা হইয়াছেন। 
শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া কবি তখন বলিতেছেন অতএব মাঁধব তুমি সেই সন্কেত সদনে 

চল। শ্রীরাধার মদনবেদনার'কথা কবি আন্তরিকতার সহিত সহজ সরল ভাষায় 

ব্যক্ত করিয়া! পদে সৌন্দর্য আনয়ন করিয়াছেন। পদটিতে “সম্কেত বু, 
“কুন্থমশর €ুগ, গুভূতি কয়েকটি বিশুদ্ধ সংস্কত শবের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

«এক শরিয়া”, এধৈরজ”, “পরাণ” শব কয়টি কথ্য শকের লক্ষণযুক্ত । “তোহারিঃ 

“রহুলি', 'নিকসই” সোই গ্রভৃতি কয়েকটি শব ব্রজবুলি ভাষার অস্তর্গত। 

বৈষব রসশাস্্রে যেমন দেখা যায় উৎকপ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণযুক্ত অবস্থার 
ররর পপ পিপি ৬০ 

১। পদামৃত সমুদ্র» পৃঃ ১৬২৪ বৈঃ পঃ ২১৯। 



২২২ বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

পরে বিপ্রল্। নায়িকার অবস্থার পরিচয় পাওয়৷ যায়, যছুনন্দনের রচনায় সেই 

বিপ্রলন্ধ! নাক্সিকার পদও বিরল নয়। একটি দৃষ্াত্ত-_ 

নবীন কেশর কু বঙ্কার ভ্রমর পুঞ্জ 
পরিমলে ভূবন ভরিল। 

শেফাঁলিকে পুষ্প যত খনিয়া পড়িল কত 

তবু কৃষ্ণ এথা না আইল ॥ 
সধি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি। 

কোন স্থীহিতগণ ভুরু পাশে স্বন্ধন 

করিয়া রাখিল কৃষ্ণ করি ॥ প্র ॥ 

কেনে আইলু এতদূর লঙ্িয়া আপন কুল 

ধিক জীউ কুলের কামিনী । 

কেনে বানাইলু বেশ কুন্থমে রচিয়৷ কেশ 

কেনে কৈলু ভূবন সাজনি ॥ 

সন্দেশ পাইয়৷ যার না৷ গণিলাম সারাৎ্সার 
ভালমন্দ বিচার হদয় । 

এ ঘোর রজনীকালে বিষধরগণ খেলে 

তাহারে ঠেলিয়া আইল পায় ॥ 

মনোরথ কত শত করিয়! আইল যত 

সকলি হইল মোর আন। 

বিধি বৈরি হইল মোরে মিলিত্কে না দিল তারে 

ধিক রহু বিধির বিধান ॥ 

কৃষ্ণের অসঙ্গ দেখি ত্যাগ কৈলা নিত্র। সখী 

এত দৌঁবগচপ গান মিতে | 

রজনী চলিয়। গেল আশ। মোর ন। ত/জিল 

ঘুরে মন তাহারে মিলিতে ॥ 

ক্ষীণ হইল লব দেহ 'ভাঁবিতে নবীন লেহ 
অনুরাগ তবু না ছাড়য়। 

এতেক জানিল কাজ কি আর করিলে লাজ 

শুন সখী মনে যেই লয় ॥ 



বৈষ্কব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২২৩ 

সাজাহ কুম্থম শেজ তাহাতে অনল তেজ 

হরণ করহ মলয়জে। 

কষ নাম মন্ত্ররাজ পড় পবন কাজ 

দেহ দিব সে অনল মাঝে ॥ 

যাতে কৃষ্ণ গুণগান কি জানি করিছে প্রাণ 
করিব যমুনা! পরবেশ। 

দাস এ যছুনন্দন কহে ধেরধ্য কর মন 
মিলাইব শাম নাগরেশ১ ॥ 

“উজ্জল নীলমণিতে' উল্লিখিত আছে যে সঙ্কেত করিয়াও যদি নায়ক নায়িকার 

নিকটে না আসেন, তখন নায়কের দ্বারা প্রবঞ্চিত৷ নায়িকাকে বিপ্রলন্ধ। নায়িকা 

বলে২। শ্রীরাঁধা এইখানে বিপ্রলন্ধ। নায়িকা । বিদ্ধ মাধবের চতুর্থ অঙ্কের এই 

অংশে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কুণ্জে নিশ1! যাপন করিতে আমিবেন বলিয়। 

অপেক্ষা করিয়া আছেন এবং সথীকে বলিতেছেন--হরিকোরে সব রজনী বঞ্চিব 

অযুতে করিয়া স্নান'৩। কিন্তু শ্রীরাধ। জানেন ন! যে শ্রীকৃষ্ণ চঙ্্রাবলীর সঙ্গে নিশ। 

যাপন করিতে অন্য কুগ্চে গিয়াছেন। তিনি শ্রীকষ্ণের আগমনে নিরাশ হইয়া 

বলিতেছেন যে নবীন কেশর কু ভ্রমরগণ গুজজরণ করিতেছে । শেফালিক পুষ্প- 

নকল বৃক্ষ হইতে খলিয়! পড়িতেছে, অর্থাৎ নিশি অবসান হইতে চলিয়াছে তবু 
কুষ্ণ এখানে আঁসিলেন না । সেইজগ্য বলিতেছেন--“লথি হে বঞ্চনা করিল মোরে 
হবি'। রসশাম্তে বিপ্রলন্ক। নাক্িকার যে__বিফলা, প্রেমমতা, ক্লেশা, বিনীতা, 

নি্দয়া, প্রখরা, দ্যুতাদ্রা এই আটভেদ দেখা যাস, পদটির প্রথম চারি চরণে সেই 
বিফল! বিপ্রলঙ্ক। নায়িকার লক্ষণ প্রকাঁশ পাইয়াছে। বিফল! নায়ক প্রিয়-দর্শনে 

নিরাশ হইয়া! খেদ করেন। নায়কের দর্শনে নিরাশ হইয়া সহচরির লঙ্গে যধন 

নার়িক। দুঃখের কথ! বলেন তাহাকে ক্রেশ! বিপ্রল্ক! নায়িকা বলে। পদের পঞ্চম 

চরণ হইতে সঞ্তবিংশতি চরণ পরধস্ত ক্লেশ! বিগ্রল্ক। নায়িকার চিত্র পাওয় যায়। 

বিনীতা বিপ্রলন্ক! নায়িকার লক্ষণ হইল যখন নায়িক! প্রিয়তম ছ্বারা বঞ্চন! প্রাপ্ত 
হইয়াও প্রিয়তমের প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া! বিনীতভাবেই নিজ 

নর সপ 

১। বিদপ্ধমাধব, ছাপ! গ্রন্থ, প্রকাশক শরচচন্্র শীল, পৃ১ ১০৯, প্রকাশকাল ১৩২৭ নাল। 

২। উজ্জ্বল নীলমণিঃ ৫/৩.৮৪। | 

৩। বিঃ যাংছাপ! গ্রন্থ, পৃঃ ৯৯। 
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দেহত্যাগের ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। এই পদ্দের সপ্তবিংশতি চরণের পরবর্তী ছয়টি 

চরণে দেখা যায় শ্রীরাধা বিনীত বিপ্রলঙ্ক৷ নায়িকার স্তায় ক্রোধবিহীন চিত্তে কষ 

অদর্শন বেদনার দু:খ নিবারণের জন্য প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। 

যছুনন্দধনের পদে খণ্ডিতা নায়িকার চিত্রও সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 

একটি উদীহরণ-_ 

১কি কাজ ও কথা আমি দৈব হতা* 

২দোষাদি না দিব তোহে২ । 

একে করে আন হয়ে বিধি বাম 

কাহ৷ হৈতে কি তায় হয়ে ॥ 

মাধব কি বিচারে আর। 

তোমার আমার এক কলেবর 

অভেদে জানিব তার ॥ প্র ॥ 

মোর আগমন পথেতে নয়ন 

থুইয়৷ আছিলে তুমি। 
তাহাতে পলক না ছিল তিলেক 

কারণ জানিল আম ॥ 

কেশর কুস্থম রেণু অন্গপম 

ভরিল নয়ন যুগে। 

তেঞ্ি সে নয়ন ঠভ গেল অরুণ 

কিন্বা প্রতি অনুরাগে ॥ 

বনের ভিতর অতি স্থশীতল 

পবন বহিল জানি। 

অধরে দশন লাগে তে কারণ 

ক্ষতাধর অন্ুমানি ॥ 
০০ পপ 

১-১ | পাঠাস্তর--“কি দোষ তোমার গুনহ সৃদর' বিঃ মাঠ ছাপ। গ্রন্থ পৃঃ ১৯৭ 

১৮২ | রা --ছুরদিনে কিৰা নহে? %১ 5১ ৪ 



১। পাঠাত্তর-_“হৃদয়ে* বিঃ ম1ঃ ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১*৮। 
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আমার নয়ন কাঁজর ভরম 

অঞ্জন ভাজন লঞা । 

চুন্ধন করিতে অধর বিশ্বেতে 

রহি গেল সে লাগিয়া ॥ 

সোনার বরণ বালিসে কুস্কুম 

লেপন স্থগন্ধ লাগি। 

আমারে জানিয়া তারে কোলে লঞ! 

আছিলা রজনী জাগি ॥ 

সেই সে কুঙ্কুম হিয়ায়১ লেপন 
দেখিয়া এই পরতেক । 

অতেষ বিফল বিনয় কেবল 

জীউ তুয়া হাম এক ॥ 

আমার বিরহে আকুল হৃদয়ে 

ধেয়ানে আমারে লঞ্া। 

দিন্দুর রচিলে আপন কপালে 
এ মোর ললাট করিয়া ॥ 

এ মোর অধীন হইয়া সেবন 

করিতে চরণ তলে। 

ভরমে যাবক তন্পিয়া অলক 

আপনা আপনি দিলে ॥ 

এ বেশ দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়া 
এ ছুঃখ পাইল! তুমি । 

স্রর্দি কথা যত ধাহিরে বেকত 

কতেক কহিব আমি ॥ 
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বলয় কম্কণ দাগ» মনোরম 

সেবে দেখি কেন পিঠে। 

সিন্দুর অধর ২সুরাগ তাশ্ুলং 
কেন বা যুগল দিঠে ॥ 

নীল উৎপল জিনি কলেবর 

বরণ ঝামরু ভেলা । 

যছুননন দাস তহি ভণ 

মদনে বোন। দিলা৩ ॥ 

রস শান্তর মতে নায়ক সঙ্কেত কালে নায়িকার নিকটে না আলিয়! অন্য নায়িকার 

সহিত বিলাস করিয়া সিন্দুর কজ্জল প্রভৃতি ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া পশ্চাৎ 

অপেক্ষিতা নায়িকার নিকট আগমন করেন তখন নায়ককে দেখিয়া নায়িকা রষ্টা 

হন সেই নায্সিকাকে খণ্ডিত নায়িকা বলা হয়। শ্রারাধার এইখানে খণ্ডিত! 

মায়িকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রজনী চন্দ্রাবলীকে লইয়া 
কাটাইয়াছেন ৷ রাধার দুঃখ চিত্ত করিয়া রুষ্ণ সথ। বটুও বলিয়াছেন-_ 

চন্ত্রাবলী লইয়া! সথ। রজনী বঞ্চিল!। 

রাধিকারে বঞ্চনা করি বহু দুঃখ দিল। ॥৪ 

প্রাতঃকালে শ্রীকু্ সকল ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়। শ্ররাঁধা 

রুষ্ট হইয়! বক্রোক্তি করিয়া শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন যে হে কৃষ্ণ তুমি ষে আমার 
কাছে আমিতে পার নাই এই জদ্ত তোমার দোষ নাই, আমারই সময় 

মন্দ তাই বিধাতা আমার প্রতি বাঁম। কৃষ্ণ অঙ্গে বিলাস চিহ্ছের সাক্ষ্য 
দেখিয়াও বলিতেছেন, ছে মাধব তোমার আমার তে। একই কলেবর ইহাতে 

কোন ভেদ নাই অতএব বিচারে আর প্রয়োজন কি! বিলাস চিহ্ের লক্ষণযুক্ত 

প্রকফ্ের অরুণ বর্ণ নেত্রদ্বয় দেখিয়া বলিলেন, আমার প্রতি অন্রাগে কিনব! 

আমার আগমন পথের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকাকালে পুষ্পরেএু তোমার 

১। পাঠান্ধর--'চিহ” ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৮ 

২২। পাঠাস্তর--'তাঘুল সূরাগ' ছাপা গস্থ, পৃঃ ১৮ 
০। বিঃ মা, কঃ বিঃ ৩৭১৭১ পৃঃ ৪ধখ, ছাপা গ্রন্থঃ পৃং ১০৭ 

৪ | ৬ ৪? পৃঃ হক, $ পৃঃ ১০৬1 
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নয়নে পতিত হওয়ায় তোমার নয়ন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়৷ থাকিবে । অধর ক্ষত 

দেখিয়া বলিলেন, বনের অতি সুলীতল পবনের আঘাতে তোমার অধর ক্ষত 

হইয়াছে । এরূপ আরও বিলাস চিহ্বের লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছেনঃ ছে মাধব, 

তুমি ধ্যানে আমাকে লইয়া বিহার করার ফলে আমার কপাঁলভ্রমে তোমার কপালে 

সিন্দুর লেপন করিয়া, আমার চরখতল মনে করিয়া ভ্রমে তোমার অলেই 

অলকজ্জক লেপন করিয়াছ। তোমার পৃষ্ঠদেশে বলয় কন্কণ চিহ্, অধরে মিন্দুর, 
প্রভৃতি তোমার আমার অভে্দ কলেবরেই পরিচয় বহন করিতেছে । তোমার 

'নীলউৎপল জিনি সুন্দর কলেবরের বর্ণ ঝামার ন্যায় হইয়। গিয়াছে । ্রীরাধা 

এইভাবে ছুঃখে ও খেদে অন্তরে রুষ্ট হইয়াও বাহিরে বক্রোক্তি পূর্বক উপহাস 
করিয়াছেন। পদটিতে প্রধানত বক্রোক্ত অলঙ্কারেই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

ছিতীয়তঃঃ ব্যাজ স্তরতি অলম্কারের লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় যেখানে রাধা কপট 

স্তৃতি করিয়া বলিয়াছেন-_ 

এ সব দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়। 
এ দুঃখ পাইল! তুমি। 

পদ্দটির ভাষা সহজ সরল ও প্রকাশভঙ্গি হচ্ছ সুন্দর হওয়ায় সহজেই পাঁঠকচিত্তে 

গভীর রদাচভূতির অন্গভব আনয়ন করিতে সক্ষম হয়। 

যছুনণ্দন শ্রারাধাকে খণ্ডিত নায্লিকাঁর ভূমিকায় অবতরণ করিয়াই খ্যান্ত থাকেন 

নাই। তাহাকে কলহাস্তরিত! নায়িকারূপেও চিত্রিত করিয়াছেন । যা" 

কুক প্রিক্ন বাণী অমৃত দমনী 
না কৈল শ্রবণ অস্তে। 

এবে পিক কুল শবদে জারল 

শ্রুতি হৃদি* পরিষস্তে । 

হায় হায় কেন বা করিলু মান। 

নবীন পিরিতি নিরমল অভি 

তাপিত করিল প্রাণ ॥ 

১। পাঠাস্তর--'মন' বিঃ মা: ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১১৬ 



২2৮ 

শ্ররাধ। খণ্ডিত! নায়িকার আশ্রয় 'মান' এর বশীভূত হইয়াছিলেন, তাঁই খেদ করিয়া! 

এখন বলিতেছেন--“হায় হায় কেন বা করিপু মান? অন্ুতগ্ত। ম।মিকার কলহাস্ত- 

রিতা অবস্থার মধ্য দিয়া তাই বলিতেছে যে কৃষ্ণের প্রিয়বাণী শ্রবণ না করিয়!১ 

কষ প্রদত্ত মল্লিকার মালা উপেক্ষ। করিয়া, শ্রীহরি ধরণী লুটাইয়া কত মিনতি 
করিয়াছেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অনুতাঁপে জলিয়া মরিতেছি। 

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবির রচন। এইখানে বিশেষ উৎকর্ষ] লাভ করে নাই। 
কবি নিতাস্ত সোজান্ুজিভাবে শ্রারাধার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কবি কল্পনার, 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

মে কর কমল রচিত বিমল 

উপোর্ষলু মন্ত্রীমাল!। 

সহচরিগণ সহিত বচন 

অহিত ১মে! মনে৯ ভেল! ॥ 
মেহরি শিখণ্ড শেখর অখণ্ড 

ধরণী লোটায়! কত। 

মিনতি করিল তাহা না দেখিল 

২এ মোর নয়ন হত২ ॥ 

খদদির অঙ্গার ধরি নিজ কর 

আপন ৩হিয়ায় দিলু৩। 

এ সব ভাবিতে ভাবিতে এ চিতে 

পুড়িয়া পুড়িয়৷ মৈলু ॥ 

বাঃ ঝা ০ সঃ 

এইরূপে ধনি হৃদয়েতে গণি 

উধাড়ি কহয়ে বাণী। 

এ যদুনন্দন দাম তহি ভণ 

পুড়রে এ সব শুনিঃ ॥ 

৯ জিপ 

১১। পাঠাস্তর--মৌন" বিঃ মাঠ, ছাপাগ্রন্থ, পৃঃ ১১৬ 

২০২ । 

তত] 

--“এমন নয়ন পথ' বিঃ »13 ছাপাশ্রন্থ পৃঃ ১১৬ 

স্প্হবদয়ে নিলু" ৯ 55 পৃ ১১৬ 

৪1 বিঃ মাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭ ১ পৃঃ ৬০, ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১১৬। 



বৈষব সাহিত্য ও যছুমন্ষনা ২২৯ 

কোন গভীর ভাব প্রকাশ পায় নাই। রসোপলদ্ধির দিক হইতে বলা যায় রল 
ব্যঞ্জনার তেমন প্রকাশ না থাকায় পদটি বিশেষ মর্সম্পর্শী হয় নাই। 

ষছুনন্দন রচিত পদে বিরহিনী নায়িকার চিত্র বিরল নয়, দৃষ্টাস্তব্বরূপ একটি পদ 
উল্লেখ করা হইল-_ 

নির্খল কুলশীল কাঞ্চন গোরি। 

পাঁতুর কয়ল বিরহ যব তোরি ॥ 

অনুখন খলখল নিগদই রাই। 

নিশিদিশি রোয়ই সথীমুখ চাই ॥ 
শুন শুন গোকুল মঙ্গল শ্টাম। 

কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥ গ্রু॥ 
তুয়া রূপ জগমন লোচন শোহ। 

একল তাক নয়ন মন মোহ ॥ 

রসবতী নিরখয়ে নয়ন পসারি। 

সোঙরিতে তাক নয়ন ঝরু বারি ॥ 

আন ধনি বিছুরি করত জান কাম। 

তাকর মন হি না ভাওই আন।॥ 
তুহু কর নাগর রসিক সুজান। 
যছুনন্দন তোহে কি কহব আন+ ॥ 

নির্মলকুলের গৌরানী শ্রীরাধ। বিরহ বেদনায় পাওুবর্ণ হইয়াছেন। দিবারাত্র 
রোদন করিতেছেন। শ্রীরাধার এই গভীর ছুঃখ দেখিয়া কবি শ্রীরাধার পক্ষ হইয়। 
শ্রীকষ্ণকে বলিতেছেন, হে শ্যাম তুমি সমস্ত গোকুলের মঙ্গলকারী হইয়া কি কারণে 
শ্ররাধার হাদয় বেদনার কারণ হইলে। তোমার যে ভূবনমোহন রূপ জগজনের 
মনে নয়নে আনন্দ আনয়ন করে, কিন্ত তোমার সেই রূপ শ্রীর়াধার নয়নে মনে 

মোহ স্টটি করিয়াছে । তিনি যে নয়নে তোমাকে দেখিক়্াছেন তোমার কথা মনে 

হইয়াই সেই নয়নে অস্রবারি ঝরিয়! পড়িতে থাকে । অপর রমণীগণ মধ্যে ধাহারা ৃ্ 

তোঁমাকে দেখিয়াছেন তাহার! তোমাকে ভূলিয়া থাকিয়া অন্ত কাজ করিতে পায়ে, 

কিন্ত শ্রীরাধার মনে তোমার কথ! ভিন্ন অন্য কথা নাই। রচন! সৌন্দর্ধ্য অনুসন্ধানে 

১। পন্থান্ত সমুদ্র পৃঃ ৫৯, বৈঃ পঃ পৃং ২১৫। 



২৩৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দম 

দেখা বায় কবি মাঁধূর্ধ্যগুণ সন্বদ্ধ অথচ অনলঙ্কৃত ভাষায় পদটি রচন! করিয়। পদে 

সৌন্দধ্য আনয্নন করিতে সক্ষম হুইয়াছেন । শব! চয়নের দিক হইতে, কয়ল, 
নিগদই, রযোয়ই, কথি, তাঁক, ভেলি, তুয়া, বিনরি, তু তোহে, কহব প্রভৃতি 
বছ ব্রজবুলি শখের ব্যবহার পদে ছন্দ হিল্লোল আনয়ন করিয়াছে । 

প্রোধিত ভর্তৃকার লক্ষণঘুক্ত পদে যছুনন্দন শ্রীরাধার খঅবস্থার যে চিত্র 

জাকিয়াছেন তাহার নিদ্শনহ্বন্ূপ একটি পদ উল্লেখ করা হইল-_ 

শুন হংস রাজ কৃষ্ণ কহ যায় 

রাইরে দেখিবা যবে । 
বিলম্ব ত্যাজিয়। চলহ ধাইয়! 

তার দাসী সন এবে॥ 

আর কি কহিব শুনহ মাধব 

শুনিয়া কীচক ধ্বনি। 

লোটায় ধরণী স্পন্দন বিছিনী 

তোমার মুরলী মানি ॥ 

তাহ! দেখি তার গুরু পরিবার 

আকুল হইয়! ধায়। 

কেহ অনুমানি দেবাদেশ হৈল 

কেছে। কহে ফণি রায়॥ 

ক বি ১০৪ 

নব অমঙ্গল লহরি তরল 

সম্প্রতি রাইর চিতে। 

চিরদিন তুমি গেল! পুর ভূমি 
বার্াও না পায় যাতে ॥ 

এরূপ দেখিয়া ' তোমা নিরখিয়া 

কে বাছলত। দিয়া । 

তোমা আল্জিএ যেন তোমা পাঁএ 

পৃথিবীতে বক্ষ থুঞা 1 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধছুনন্দন ২৩৯ 

বক্ষে বক্ষে দেই তো মুখ চদ্বই 
তোমা পাঁইয়াছে যেন । 

সখী হিয়া ফার্টে দেখিয়া নিকটে 

জড়াকৃতি অচেতন ॥ 

খেনেক নিবিড় ধেয়ানে ধরল 

আপনাকে তোম। মানে । 

তথাপি তাহার দুখ নাহি গেল 

রাধার বিরহ তনে ॥ 

রাধ! রাধা বলি ডাঁকয়ে ফুকারি 
সে ভাবে আপন! ফুরে । 

পুন ভেল ধনি তয় বিবহিনী 
খেনে কত বোলে করে ॥৯ 

পদটি “মাথুর, পদমধ্যে গণ্য । রুষ্চ মথুরা নগরে চলিয়া গিল্াছেন। শ্রীরাধা 

কৃষ্ণ বিরহে প্রায় হতচেতন|। শ্রীরাধা প্রাণে বাচিবেন কিনা এই আশঙ্কায় 
সথীগণ চিন্তা্িত। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে রাধিক। সমীপে আনয়ন করা প্রয়োজন 
মনে করিয়া সবী ললিতা হংপরাজক্ে দূত করিয়! মথুর] নগরে শ্রীকষ্ণ সমীপে 
প্রেরণ করিতেছেন, তিনি হংসদূতকে বলিয়া দিতেছেন যে কৃষ্ণকে বলিবে যদি 

রাইকে দেখিতে চাও তবে-_-বিলম্ব ত্যাজিয়া চপহ ধাইয়া'। আরও বলিতে 

হইবে যে শ্রীরাধা তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়! বিভ্রান্ত হইয়াছে । বায়ু সংযোগে 
বাঁশে যে শব হয় সেই শব্ষকে তোমার বংশীধ্বনি মনে করিয়া তাহা শ্রবণ করিবার 
জন্য স্পন্দন রহিত হইয়া ধরণীতে লুটাইয়। থাকে | গুরুজন তাহার এই খেচনীয় 
অবস্থ। দেখিয়া ভাবিয়া আকুল। ধরণী-বুকে বক্ষ স্থাপন করিয়! মনে করে 
যেন তোমাঁকেই বক্ষে ধারণ করিয়াছে । আবার কখন নিজেকে র্ধ মনে 

করিয়! রাঁধ! রাধা বলি “ফুকারি” ভাকিতে থাকে । কিন্তু রাধার বিরহ কাতর 

দেহেয় হুখ কিছুতেই দুর হয় না। পতি বা নায়ক দুর দেশে গেলে নায়িকার 
যে বিরহ বেদন1 দেখ। দেয় সেই নাফ়িকাকে প্রোধিত তভর্তৃকা বলে। ১৭৮৫ 

খ্রীটাবে অন্থদিত শচীনন্দনের “উজ্জ্বল চক্দ্রিকা, গ্রঙ্থেও প্রোধিত তর্ভৃকার লক্ষণ 

উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
১। হংস দূত, কঃ বিঃ ৩৯৮৮, পৃঃ ৯৫ক 

স্পপপ 



২৩২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

দূরদেশে পতি গেলে নারীর ছুঃংখ হয়। 

প্রোধিত ভর্তৃক1 পদে তাহাকে কহয় ॥ 

প্রিয় সংকীর্তনঃ জাড্য অঙের মালিন্ত | 

ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দেন্য ॥ 

প্রলাপাঁদি চেষ্টা প্রোধিত ভর্তৃকার । 

প্রিয়ের আগতি চিন্ধা করে বার বাঁর ॥১ 

প্রোধিত ভর্ভুকার এই সমস্ত লক্ষণগ্ুলি নায়িক! শ্রীরাধাতে যদুনন্দন দাস ললিতার 

উক্তির মাধ্যমে প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং পদটিতে দূর প্রবাঁপের বিব্রুহচিত্র অঙ্কন 

করিয়াছেন। দুর প্রবাসের যে তিন প্রকার ভেঘ্ব__-ভাঁবি, ভবন ও ভূত বা মথুর! 

প্রবাস, এইখানে সেই তৃতীয় প্রকার দূর প্রবাসের চিত্র অস্কিত হইয়াছে । ভৃত 
প্রবাসের লক্ষণ এই যে নায়ক পুনরায় ফিরিয়। আঁসিবেন বলিয়া! দূরদেশে গেলে 
পর ফিরিয়া আসার দিন উত্তীর্ণ হইলেও প্রত্যাবর্তন না করিলে নায়িকার যে বিরহ 

দশ! উপস্থিত হয় তাহাই ভূত বা মথুরা প্রবাস। এইখানে শ্রীকুষ্ণ মধুর! যাইয়া 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করায় শ্রীরাধার যে চিন্তা, জাগরণ, অস্থিরতা, প্রলাপ 

প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয় সময় অতিবাহিত হইতেছে তাহাতে ভূত প্রবাসের সার্থক 

প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

অষ্ট নায়িকার অপর আর একটি অবস্থা হইল স্বাধীন তর্তৃকা। এই অবস্থায় 
নায়িক নায়ককে আপন অধিকারের মধ্যে লাভ করেন । যদুনন্দন এই স্বাধীন 

ভর্তৃক নায়িকার অবস্থাও "চাত্রত করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল-_ 

দেখ সখি নয়ান আনন্দ। 

রাই সঙ্গে বিলম্বে গোবিন্দ ॥ প্র ॥ 

দশন নখর অরপণে প্রতিকুল অন পরবিনে 

ধনি কেলি হয়েশ বিথার । 

হরি সুখ পাবল অপার ॥ 

রতি বন রমেদোছ মাতি , বরিখে কুসুম সর অতি 

পহিলে নয়ন মরে গোনী । 

হরি হিয়া হরিণী আগর ॥ 
অন ৩৮ আপা. সস * ২ 

১। উজ্জ্বল চন্দ্বিকা, পৃঃ ৪৫ 



বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দনা ২৩৩ 

হেরইতে বিয়োখন কাঁন ধনি হিয়।বিদ্ধে দিঠি বাণ 
সাহস কুহ্থম সরে রাই। 

হর্িক হৃদয়ে হানে তাই ॥ 
হেরইতে বিদগ্ধ রাজ বান্ধল ধনি হিয়ে মাঁঝ 

ও ধনি নিজ ভ্রুপাঁশে। 

বান্ধল হরি ছুই পাশে॥ 

রাঁইর অধর রম কান পিবইতে ভেল অগেয়াঁন 
ও ধনি রোখল তাহা হেরি | 

দশনে অধর রস কেলি । 

কাক পরিসর হৃদয়ে নখর প্রথর দেই নিদয়ে 
পুন দোহে হুবহু পসারি.। 

দৌোহে তন তনু বন্ধনকারী ॥ 

বিপুল পুলক দৌহে পায় দুহুক হৃদয় মোহ ধায় 
এ যছুনন্দন দাস বোলে। 

বিজুরি কি জলকর কোলে ॥২ 

শ্ররাধার স্বাধীন ভর্তকাঁর রূপ কবি ললিতা সখীর উক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত 
করিয়াছেন । শ্রীরাধা তাহার প্রিযতমকে আপন অধিকারে পাইয়া নয়ন শরে 

হরি-নয়ন বিদ্ধ করেন, “সাহস কুস্থম শরে রাই' হরি-হৃদয়ে আঘাত করেন। খনি 
নিজ ভ্রপাশে'-ও হরিকে বন্ধন করেন। কাছুর পরিসর হৃদয়ে নখরাঘাত করেন । 

যেন শ্রীরুষ্ণ তাহার অধিকারের মানুষ, শ্রীরুষ্ের প্রাত তিনি স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ 
করিতে পারেন । 

যছুনন্দনের পদগুলির বিঙ্লেষণের ফলে আমর! জানিতে পারিতেছি যে তিনি 

যেমন বৈষ্ণব পদ্দাবলীর ধারা অনুসারে বিভিন্ন ভাবের পদ রচনা করিয়াছেন তেমনি 

সেই সব পদে পরিবেশ উপযোগী রসাহুভূতি প্রকাঁশেও সক্ষম হইয়াচছেন। কাব্যের 
যে উদ্দেশ্ট আনন্দ হুজন, কবি সেই দ্দিক দিয়াঁও সফল হইয়াছেন বলা চলে! 

সুমধুর বাক্যাবলী সমস্থিত এই পদ সকল পাঠে আমার্দের পাঠক চিত্ত আনন্দ রসে 
ভরিয়া ওঠে। এই বাক্যই কাব্যে রদ আনগধন করে। যছুনন্দন রচিত পদের 

সুচিন্তিত বাক্যগুলির সম্ত অর্থ শন্দার্থে নিঃশেষিত ন! হইয়া ব্যাঙ্গ্যার্থের অথবা 
বিষয়াস্তরের ব্যঞনায় যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে । 

১। বিপপ্ধ মাধব, ছাপাত্রন্থ, পৃঃ ১৯২, প্রকাশক শরচচ্্র শীল। প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল। 



যত্রমনগনের কবি-প্রতিতা ূ 
প্রায় চারি শতাব্ষী অতিক্রম হইতে চলিল কালের অযোঁঘ বিধানে বৈষ্থ 

যদুনন্দন দাসের লেখনী স্তব্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহার লেখনী মুখে ষে সাহিত্য রূপ 
নিয়াছিল তাহা আজও পাঠক হৃদয়ে সভ্ভীবিত রহিয়াছে । এপর্যস্ত যুনন্দনের 
সাহিত্য লইয়৷ যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই ধারণায় উপস্থিত হওয়] যায় ষে 
এই সাহিতা যেমন বৈষ্চবজনগণের মনের তেমনই সাহিত্যপিপাস্থ জনসাধারণের মনে 
সমানতাবে সাহিত্যরসের আনন্দ দান করিতে সক্ষম । যছুনন্দন যদিও বৈষ্ণবধর্মের 
অস্তনিহিত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তথাপি সেই 
ধর্মসলগীতের মধ্যেও সর্বজন হদয়বেছ্য কাব্যরসের স্থুর ধবনিত হইয়া! উঠিয়াছে। 

যদুনন্দনের কাব্যকৃতি অনুসন্ধানে দেখা যায় তক্তিরস ও মধুর রপই তাহার 
রচনার বিশেষ লক্ষ্য, বাত্সল্য রসের রচনা! বিরল। অন্রবাদগ্রস্থ বা পদাবলী 

সাছিত্যে যছুমন্দনের যে সব তক্তিমূলক পদ দেখা যাঁয় তাহার মধ্যে অনেক পদই 
গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ । তিনি তক্তিরসমূলক পদ রচনায় কতটা সাঁফল্য অর্জন 
করিতে পারিয়াছেন তাহা বিবেচন। সাপেক্ষ। যছুনন্ধনের সমসাময়িক কালের 

কবি নরোত্বম ঠাকুর ভক্তিরস্র পদ রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াঁছিলেন। 

নরোত্বম ঠাকুরের ভক্তিমূলক পদের সঙ্গে যদুনন্দনের ভক্তিমূলক পদের তুলনামূলক 

আলোচন কর! যায়। নরোত্ম ঠাকুর যদুমন্দনের সমসাময়িক কালের হইলেও 

যছুনন্দনের কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন । কেননা নরোত্বম বুন্বাবনস্থিত মহাবৈষ্ঞ্ৰ 
লোকনাথ গোম্বামীর শিষ্ক ছিলেন__ 

শ্রাবণমাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। 

করিলেন শিষ্ক লোকনাথ নরোত্তমে ॥১ 

আবার, ন্যছুনন্দনের যুগের অথচ ষদুনন্দনের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি রামচন্দ্র কবিরাজে 

অভিন্নী! বন্ধু ছিলেন নরোত্বম ঠাকুর-_ 
রামচন্দ্র কবিরাজ সবগুণ ময় 

ধার অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয় ॥ 

তচুমন প্রাণনাম একই দোহার । 

কবিরাজ নরোত্তম নামএ প্রচার ॥ ২ 
পপ লজ || শী” শি সন্তানরা 

১। ভক্তি রত্াকর, পৃং ১৪ গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 
| 1] পৃঃ ১২ 52 ॥ রে 
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এই নরৌত্বম ঠাকুর অনেক বৈষবপদ রচন] করিয়াছেন, 'গোৌরপদ তরিঙ্গিনী”*তে 
নরোতম ভণিতায় ৪৭টি পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদ্দাবলী”-তে পাওয়া যায়: 
নযোত্বম ভণিতাযুক্ত ৬৫টি পদ। এই সকল পর্দের মধ্যে ভক্তিমূলক প্রার্থনার 

পদগুলি বিশেষ মর্মম্পর্শী। দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ গৌরাঞ্জ বিষয়ক একটি প্রার্থনার পদ 
উল্লিখিত হইল-_ 

গোঁয়াজের ছুটিপদ যাঁর ধন সম্পদ 
সে জানে ভক্তি-রস-সার। 

গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা 
হৃদয় নির্ষল ভেল তার॥ 

যে গৌরাঙ্গ নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় 
তার মুঞ্ি যাও বলিহারি। 

গোৌরাজ গুণেতে বুরে  নিত্যলীল! তারে স্ফুরে 

সেজন ভকতি অধিকারী ॥ 

গৌরাঙ্গের সঙগীগণে নিত্য সিদ্ধ কৰিমাঁনে 
সে যায় ব্রজেজ্্র হুত পাশ। 

শ্রীগৌড়মগ্ডল ভূমি যেব] জানে চিস্তামণি 
তার হয়ে ব্রজ ভূমে বাঁস ॥ 

গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে 
সে রাগ! মাধব অস্তরক্জ। 

গুছে বা বনেতে থাকে গোরাজ বলিয়া! ডাকে 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥১ 

নরোত্তম বলেন গৌরাঁজদেবের পাদপল্প ছুটি 'ধনসম্পদ' জ্ঞান করিলে সকল ভক্তির" 

সার তক্তিলাত করা! যায়। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা শ্রবণ করিলে হয় নির্মল হয়, 
“যে গৌরাজের নাম লয়” তার “প্রেমোদয়' হয়। মূলতঃ কবি প্রারঞ্চল ভাষায় সহজ 

১। গৌরপদ তরঙ্জিণী, পৃঃ ৩৮, বৈষব পদাবলা, পৃঃ ৫৩৪ । 



২৩৬ বৈধ্ব সাহিত্য ও ঘদুনন্দন 

সরল ভাবে হায়ের গভীর অনুরাগ, প্রকাঁশ করিয়াছেন, প্ররূত পক্ষে আকুমার 
ব্রহ্মচারী নরোত্তবম - 

আকুমাঁর ব্রহ্মচারী সর্ববতীর্ঘদ শী! । 
পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্বম দাসঃ ॥১ 

পরম ভাগবত ছিলেন । দেইজন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর মহশেয়ের প্রার্থনা! পদগুলিতে 

ভক্তিনম্্র হৃদয়ের আস্তরিক ভক্তির প্রকাশ ঘটে এবং পাঠকচিত্ স্পর্শ করিতে 

পারে। পদে পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা যাঁয় না । পদের দুই এক স্থানে 

রূপক অলঙ্বারের আভাস পাওয়া যায়। যেমন, গৌরালের রূপ 'ধনসম্পদ' গৌর 

প্রেমরূপ “রসার্ব” । তবে পদটিতে ভাব উপযোগী সামান্য অলঙ্কারের প্রকাশ, 
প্রাঞ্জল ভাষা এবং শাস্তরসের সুন্দর পরিবেষণ থাকায় পদটি রসোত্তীণ হইয়াছে । 

আলোচ্য ষদুনন্দন দাসও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদরচনা করিয়াছেন, তবে রাধারু্ণ 
লীলাঁবিষয়ক পর্দে যেমন তিনি অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, গৌরাঙ্গ 
বিষয়ক পদে ততট। কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না । দৃষ্টাস্তপ্বরূপ বিদগ্ধ মাধব 

নাটক হইতে একটি পদ্দ উদ্ধত হইল-_ 

গৌরাজ সুন্দর নট পুরন্দর 
প্রকট প্রেমের তনু । 

কিয়ে নবঘন পুরট মদন 

সুধায়ে গড়ল জন ॥ 

গৌরাঁজ আনন্দ সিন্ধু। 
বদন মাধুরী মধুর াসিনী 

নিছয়ে শরদ ইন্দু॥ 

আর ভাঙ্গর লম্বিত শোভা! 

অরুণররুণ চরণ যুগল। 

এ যছুনন্দন লোভা২ ॥ 

যছুনন্দন রচিত এই পদ কৃষ্ণলীল। বিষয়ক অন্ান্ত পদের গ্ভাঁয় বিস্তারমূলক নয়।.. 

গোৌরাঙ্গদেবের প্রেমময় মুস্তির বর্ণনায় অল্পকথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে “প্রেমের তন", 
"আনন্দের লি্ধ' বলিয়াছেন । গোৌরাঙ্গের “মধুর হাঁসনি” যেখানে *শরদ ইন্দু, 

১। ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ১৩, গোঁড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত । 

২। বিদন্ধমাধব) কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৭১ক, ছাপাগগ্রস্থ পঃ ১৪৩, প্রকাশক শরচ্চজ শীল । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৩৭ 

রূপে তুলিত হইয়াছে সেখানে ভাববিস্তারের লামান্ত প্রয়াস দেখ! ঘায়। কিন্তু 
গৌঁরাঙ্গদেবের চরণ যুগ্গলের কথ! “অরুণ বরণ' উক্তি ধারা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা! 
করা হইয়াছে । অথচ এই কবিই অগ্থত্র শ্রীকষে্ররে পদঘয়ের বর্ণনা কত ব্যঙনাময় 
করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। যথা-_ 

পদঘ্য় মনোরম অরুণ অগুজসম 

অতি শ্থিগ্ধ অতি সুকোমল। 

বিরহ সম্তথ্ কত গোপাক্গনা কুচোন্গত 
| ধরি ভাপ নাশে তার তল ॥১ 

সেইস্থলে যছুনন্দন গৌরাক্গসুন্দরের বর্ণনাঁও নরোত্তমের বর্ণনার ন্যায় বিষ্তারহীন- 
ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাপি তাহার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটিতে যে পাণ্ডিত্য* 
রচনাকৌশল ও অলঙ্কার শান্ের প্রয়োগ দেখা যায় তাহ] নরোতমের পদে নাই। 

রামচন্দ্র কবিরাজের বূপাহুবাগের পদের সঙ্গেও আলোচনা করা যায় যদুনন্দনের 

পদের শ্রীনিবাস শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ যে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার 

উল্লেখ তক্তিরত্বাকরে আছে এবং কোন কোন পদে রামচন্দ্র ভণিতা দেখিয়াও 

বুঝিতে পারা যাক তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ভক্িরত্বাকরে রামচন্দ্র 

সম্বন্ধে এইরূপ বল! হইয়াছে-_ 
কবিরাজ খ্যাতি হৈল শ্রীবৃন্দাবনেতে । 

ইহ] বিস্তারিয়৷ কহিয়ে এখাতে ॥ 
শ্রপরমানন্দ ভট্রাচাধ্য প্রেমরাশি । 

শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥ 
সবে তার কতকাব্য শুনি তার মুখে । 

ূ কবিরাঁজ খ্যাতি সবে দিলা মহাস্থে ॥২ 

রামচন্দ্র ভণিস্কাযুক্ত একটি পদে শ্রীরাধার পূর্বপাগজনিত রূপাহুরাগের একটি 

সুন্দর চিত্র বণিত হইয়াছে-_ 
কাহারে রেহির মনের কথা 

কেবা যায় পরভীত । 

হিয়ার মাঝারে মর্ষ বেদন। 
সদাই চমকে চিত ॥ 

১। শ্ররৃককণামৃত) কঃ বিঃ ৩৭১৬, পৃহ ১৫খ | 
২1 ভক্তি রর়াকর, পৃ ১২, গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত। 



৭৩৮ বৈষব সাহিত্য ও ধছুনন্দন 

গুরুজন আগে বমিতে না পাই 
সদ! ছলছল আখি। 

পুলকে আকুল দি নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি ॥ 

সথীলঙ্গে যদি জলেরে যাই 

সে কথ! কহিল নয়। 

যমুনার জপ মুক্ত কবরী 
ইথে কি পরাণ রয় ॥ 

কুলের ধরম রাখিতে নারিলু 

কহিল সভার আগে। 

রামচগ্জ্র কহে শ্যাম নাগর 

সদাই মরমে জাগে* ॥ 

উত্তিখিত পদটিকে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাহার “পাঁচশত 

বংসরের পদাবলী" সক্কলন গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছেন-_'সম্ভবত এই রামচন্দ্র গোবিন্দদীদ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 

শ্রনিবাণ আচার্ষেযর শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ২'। বৈষ্ণব সাহিত্যে পদকর্তা 

রূপে ছুইঞ্জন রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে, একজন, বিখ্যাত পদক গোবিন্দ্দাস 

কবিরাজের জোষ্ঠভ্রাতা এবং শ্রীনবাদ আচাধ্যের শিন্ত রামচন্দ্র । অপরজন, 

বংঈীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতগ্তদালের পুত রামচন্দ্র দান গোস্বামী । “গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে? রামচক্জ্র ভণিভায় এট পদ, বৈষ্ণব পদদাবলীতে ওটি পদ এবং 'পাচশত 

বংসরের পদাবলী"-তে ১টি পদ ধৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন পদ যেকোন 

রামচজ্জের রচন। তাহ! নির্ণয় কর! সহজ নয়। তবে গৌরপদ তরঙ্জিণী-ধৃত একটি 
পদ যে বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র রামচন্দ্রের রচনা তাহা ভণিত৷ দেখিয়া বুঝিতে 
পারা যায়। যথা-_ | 

১। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, ডাঃ বিষানবিহারী নন্তমগার সন্কলিত গ্রস্থের পৃঃ ১২৯ । 

২। পাঁচশত বৎসরের পদ্দাবলী, পৃঃ ১২৬, ড& বিমানবিহারী অধুছদার বর্ধাদিউ ।' 



বৈষ্ব সাহিত্য ও ষহুনন্দন ২৩৯ 

প্রভুর প্রি গণ ঠাকুর বংধীধদন 
হত-সুত হও মুঞ্ডি তার। 

ভাছে গৌর নিত্যানন্দ তবে কেন মতি মন্দ 
রামচন্দ্র মতি দুরাচার ॥৯ 

শীনিবাস-শিল্ত রামচন্দ্রের পদরূপে উল্লিখিত রূপাহরাগের এই পদটিতে রচনারীতির 
যে পারদশিত! লক্ষ্য কর! যায় যছুনদ্দন দাস কৃত রূপাহ্রাগের পদেও সেইরূপ 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত গুবরূপ যছনন্দন রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের 
একটি পদ উদ্ধৃত হছইল-_. 

কি হেরিলাম নবজলধরে | 

সেই হতে পরাণ কেমন করে ॥ 

গুরু গরবিত নাহি মানে । 

নিঝরে ঝরয়ে ছুনয়ানে ॥ 

সদাই বিকল মোর প্রাণ। 

অন্তরে জাগিয়। রৈল শ্যাম ॥ 

হিয়া ছুরুদুরু তাহে ছেরি। 
বিরলে প্যসুরি রূপ ঝুরি ॥ 

পাসরিতে করি তারে মন। 

পাসরিলে নহে পাসরণ ॥ 
কাদত্ব তলায় শ্যামঠাদে। 

হেরি কুলবতী পৈল ফাদে ॥ 

এ যছুনন্দন মন ভোর । 

হেরি রূপের না পাঁওল ওর ॥+ 

ষছুনন্দনের এই পূর্বরাগের পদটিতে চণ্তীদ্দাসের পূর্বরাঁগ রচনারীতির সাঁদৃশ্ত 

লক্ষ্য করা যায়। চণ্তীদ্দাস যে পূর্বরাগ-পদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি তাহ! সর্বজন ন্বীকুূত। 
সহজ ভাষায়, অনাড়তবর ভাবে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় করিয়া! তিনি শ্রীরাধার পূর্বরাগের, 
যে সব পদ রচনা! করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেই সব পদের একটি পদ উদ্ধৃত 

হইল. . 
%। সৌরপদ তরঙিদী, পৃঃ ৩5৪ 

২। বৈধাষ পদাবলী পৃঃ ২১৪ 



২৪, বব সাহিত্য ও বছুনন্দন 

কাহারে কহিব মনের মরম 

কেবা যাবে পরতীত। 

হিক্লার মাঝারে মরম বেদন। 

সদাই চমকে চিত। 

গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি 

সদা ছলছল আখি। 

পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে 

সব শ্তামময় দেখি ॥ 

সধীর সহিতে জলেতে যাইতে 

সে কথ! কহিবাঁর নয়। 

বমুনার জল করে বালমল। 

তাহে কি পরাণ রয় ॥ 

কুলের ধরম রাখিতে নারিন 

কহিলু' সবার আগে। 

কহে চণ্তীদান শ্তাম স্থনাগর 

সদাই হিয়ায় জাগে ॥১ 

যছুনন্দন এবং রামচজ্দ্রের পদে চণ্ডীদ্াসের এই ব্ধপাঙ্গরাগের পদের প্রভাব বিশেষ- 

ভাবে লক্ষ্য করা যায়। চত্ীরাম যেমন শ্রীরাধার প্রবল হদয়াবেগের কথা 

বেদনাঘন অন্গভূতির মধ্য দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন, যছুনন্দন সেইরূপ ভাৰে 

বলিলেন--- 

সদাই বিকল মোর গ্রাণ। 

অন্তরে জাগিয়৷ রৈল শ্যাম ॥ 

কিন্ত রামচদ্দ্রের রূপান্ুরাগের পদটি আলোচন। করিতে গেলে রামচন্্র তণিতাঁধুক্ 

এই রূপাহুরাগের পদটি চত্তীদাস রচিত বূপান্র'গের পদের অঙ্গকরণ বলিয়া! মনে 
হয়। কেননা, উভয় পদের ভাবার্থ এবং বাকা] সংযোঁজনা অভিন্ন। কেবল 

চারিটি স্থলে ভিন্ন শব্দের মাত্র প্রয়োগ "লক্ষ্য করা যায়। চগ্তীদাসের শ্রারাধা 

১ বৈষ্ণব পদাবলী, জ্রীথগেন্রনাথ মিত্র, প্রহ্তকুমার সেন, গ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এবং 
প্রষ্তামাপদ চত্্রধতী সম্পাদিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬১ হী; প্রকাশিত, গ্রন্থের 

পৃঃ 8৩। 



বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৪১ 

যেখানে বলিয়াছেন--কাহারে কহিব মনের মরঘ” রামচন্্র সেখানে বলিয়াছেন--. 
“কাহারে কহিব মনের কথা” “মরম” শব্দের স্থলে “কথা” শব! প্রয়োগে পার্থক্য আনা 

হইয়াছে । চগ্তীদাসের উক্তি--গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি রাঁমচন্জ্রের উক্তি-_ 
গুরুজন আগে বসিতে না পাই”, চণ্তীদামের উক্তি--যমুনার জল করে ঝলমল", 

রামচন্দ্রের উক্তি--“যমুমার জল মুকত কবরী” এবং চণ্ীদাসের আর একটি উক্তি--- 

“সদাই হিয়ায় জাগে? স্থলে রামচন্দ্রের উক্তি--সদাই মরমে জাগে” এই সব উক্কিতে 
কয়েকটি শব্দের পার্থক্য ব্যতীত সমগ্র পদটি চণ্তীদাসের রচনার সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে । রামচজ্জ ভণিতাযুক্ত এই পদটি যদ্দি প্রকৃতই রামচন্দ্র কবিরাজের রচন। 

হয় তবে বলিতে হইবে ইহাতে কবি রামচন্ত্রের নিজন্ব কোন রুতিত্ব নাই। ইহ! 
অন্ধ অনুকরণ মাত্র। কিন্ত যছুনন্দন দাসের পদ্দে মৌলিকত্ব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য 

করা যায়। চণ্তী্দাসের শ্রীরাধার আখি “সদা ছলছল' করে বলিয়। যেখানে তিনি 

গুরুজন আগে" বসিতে পারেন না । যছুনম্দনের প্রারাধার আখি সেখানে গুরুজনের 

বাঁধাও মানে না, গুরুজনের সামনেই মেই আঁখিজল ঝরিতে থাকে__ 

গুরু গরবিত নাহি মানে। 

নিঝরে ঝরয়ে ছু-নয়ানে ॥ 

উভয়ের একই বক্তব্য, কিন্তু বলার ভাঙ্গতে নৃতনত্ব থাকায় ইহাতে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 

প্রকাঁশ পাইয়াছে। চণ্তীদান যেখানে শ্রীরাধার প্রেমাহুভূতির কথা, উদ্দীপন 
বিভাঁব অলঙ্কারের সাহায্যে-_ 

যমুনার জল করে ঝলমল 

ইথে কি পরাণ রয়। 

লক্ষণার ছ্বার। প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনন্দন সেখানে ন্বতন্ত্রভাবে বলিলেন-- 

কি হেরিলাম নব জলধরে 
সেই হতে পরাণ কেমন করে। 

এইখানে চণ্ডীদাসের ন্তায় অলঙ্কার শা্রের প্রয়োগ নাই, কিন্ক নিজস্ব মৌলিকতার 
প্রকাশ দেখা যায়। ' 

যছুনন্দন পদরচনাক় প্রধানত বাংল! ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে 
ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাহার কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। ব্রজবুলিরচিত পদেও 
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তিনি বিশেষ দক্ষতাঁব পরিচয় দ্রিক্লাছেন। ভ্রজবুলিতে রূচিত এইবপ একটি পদ 
উল্লিখিত হইল-_ 

কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়লি 

করইয়ে রভস বিহার । 

সো বর নাগর যাওব মধুপুর 

ব্রজপুর করি আঞ্ছিয়ার | 

প্রিয়তমদাম শ্রীদাম আর হলধর 

এ সব সহচর সাথ। 

শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনী 
কুলিশ পড়ল জন্থমাথ ॥ 

থেনে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত 

অবশ কলেবর কাঁপি। 

ভণ যছুনন্দন শুনইতে এছন 

লোরে নয়ন যুগ-র্বাপি ॥৯ 

যছুনন্দন রচিত এই পদের সঙ্গে রামচন্দ্র-অন্জ গোবিন্দ দাসের একটি পদের সাদৃশ্ঠ 

লক্ষ্য কর] যায়, শ্রীনিবাস-শিধ্য এই গোঁবিন্দদাসের বিশেষ কবি খ্যাতি ছিল। 

তিনি বিশেষ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়ায় বুন্দাবনস্থিত গোস্বামীগণ তাহাকে 
কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন-_ 

গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীরা মচন্দ্রাচজ শভ্ভিময় । 

সর্ধবশান্ত্রে বিচ্তা কবি সবে প্রশংসয় ॥ 

শ্রজীব লোকনাথ আদি বুন্দাবনে। 

পরমানন্দিত ধার গীতাঁমুত পানে ॥ 

কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই। 

কত শ্লাঘ! কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোপাঞ্ি ॥২ 

গোবিন্দ দাস ব্রজবুলিতেই পদ রচন। করিয়াছেন। যছুনদ্দন রচিত এই শ্রীরাধার 
টার এ পান 

৯। বৈষ্ণব পদাবলী--পৃঃ ২৩১ 
২। ভক্তি রক্কাকর, পৃঃ ১৯, গৌন্ধীয় মিশন কঠৃক প্রকাশিত । 
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ভাঁবি-বিরহ-আশঙ্কার পদের ন্তায় গোবিদ্দদাসের ভ্রীবাধার ভাবি বিরহের একটি 

পদ উদ্লিখিত হইল-_ 
না জানিয়ে কে মথুরা সঞ্জে আয়ল 
তাছে হেরি কাছে জিউ কাপ। 

তদবধি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে 

লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ ॥ 

সখি হে অকুশল শত নাহি মানি। 

বিপদক লাখ তৃণহ' করি না গশিয়ে 

কা বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥ 

কিয়ে ঘর বাহির চিত ন! রহ থির 

জাগরে নি নাহি ভায়। 

গঢ়ল মনোরথ তৈথনে ভাঙ্গল 

কিয়ে সি করব উপায় ॥ 

কুহুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্হ 

সঘনে রোয়ত শুক সারি। 

গোবিন্দ দাস আনি সখি পুছহু 

কাছে এত বিঘনি বিথারি ॥১ 

দুইটি পদই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের আশঙ্কায় শ্রীরাধার ভাবি-বিরহের কাতরতাঁর 

অভিব্যক্তি । তবে ছুনন্দনের শ্রীরাধা চিত্রিত হইয়াছেন অধিকতর কোমল! 

নারীরপে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়| শ্রীরাধার মনে হুইল শ্রীরুঞ্ণের 

অনুপস্থিতিতে ব্রজপুর অন্ধকার হইয়া! যাইবে । এবং এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র 

তাহার মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মৃচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 

কিন্ত গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা ভাবি বিরহের নকল অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়াও সচেতন 

ভাবে বলিলেন--"পি হে অকুশল শত নাহি মানি”, যছুনন্দনের পদের তুলনায় 

গোবিন্দদাসের পদ কবি-কল্পনায় অধিকতর ও ব্যাপকতর সৌন্দর্ধ্য স্থট্ি করিয়াছে। 

শ্রীরাধার ভাবি বির্হকে গো।বন্দদাস প্রকৃতি জগতেরও অংশীভূত করিয়! বলিয়াছেন-- 

কুস্থমিত কুগ্তে ভ্রমর গুঞ্জহ 

সনে রোয়ত শুক সারি । 
রগ ররর 

১। তরু ১৮৬০১ সমুদ্র ২৭৯ 
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এই উক্তিতে বৃন্দাবনের প্রকৃতি জগতের একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহ চিত্র 

ধয়িতা। কিন্ত শ্রীরাধার বিরহ আশঙ্কার যে বেদন! তাহা যদুনন্বনের শ্রীরাধার 

বেদনার গ্ভায় তীব্র নয়। তাহার কারণ গোবিন্দ দাস মূলত বেদনার কবি নহেন, 

আরাধনার কবি। সেইজন্য যছুনন্বনের পদে আগতগ্রায় বিরহাশক্কার উপযুক্ত 

ঘে বেদনাঘন পরিবেশ দেখা যায় গোবিন্দদাসের পদে তাহ লক্ষ্য কা যায় না । 

তবে গোবিন্দদাঁদ যে যছুনন্দন অপেক্ষা উচ্চ স্তরের কবি তাহা তাহার রচনায় 

ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধুর্য অত্যাশ্চধ্য প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পায়। 

গৌঁবিন্দদাঁসকে বিগ্যাপতির ভাব-শিল্ বল! হইয়া থাকে, কারণ গোবিন্দদাসের 

রচনাভঙ্গি, পদবিন্তান চাতুরধ্য, অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ এবং ব্রজবুলির প্রয়োগ 

কাধ্যে প্রায় বিদ্যাপতির ন্যায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তবে যছুনন্দন রচিত এই 

পদটিতে যে সুষ্ঠু ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগ এবং তাহার ফলে পদে যে ছন্দ হিল্লোল, 

পরিবেশ অনুসারে উপযুক্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ অর্থাৎ সংশয় বাচক 'জন্ু' 

বাঁচোৎ প্রেক্ষার প্রয়োগ দেখা যায় ইছাঁতে কবির রচনা-শক্তির প্রশংসা 

করা যায়। 

ভ্রীনিবাস-শিষ্য নৃসিংহ কবিরাঁজ ছিলেন যছুনন্দনের যুগেরই কবি। কিন্ত 

ইহীর সকল রচনাই প্রীয় সংস্কত তাঁধায় রচিত। সমকালীন যুগের প্রভাব 

তাহাঁকে বাংলায় পদরচন। করিতে যে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহাঁও মনে করিতে 

পারা যায়। পদকল্পতরুতে নৃসিংহ তণিতায় যে দুইটি পদ নীরদ-নীল স্থঠাঁন 

তচ” এবং 'ব্রজনন্দনকি নন্দন নীলমণী' পাওয়। যায় সম্ভবতঃ এই পদ ছুইটি 

ভ্ীনিবাঁন-শিষ্য এই নৃসিংহ কবিরাজের রচনা । এই কবির রচনারীতির অনুযায়ী 

এই দুইটি পদদেও শুদ্ধ সংস্কত শবের বিশেষ সমাবেশ দেখা যায়। যেমন, “নব 

নীরদ-নীল?, কুঞ্চিত কুস্তলবন্ধ?, “ভূজলম্থিত-অজদ', 'অধরোভ্ল রঙ্গিমবিদ্', “কটি 

কিছ্ছিনি') 'পক্কজ', 'ভূঙ্গ গ্রভৃতি শব্দ । কবি রচিত ষে দুইটি বাংল! ভাষার পদ 

পাওয়া গিয়াছে দুইটিই অস্ত্যানুপ্রাস যুক্ত ছিপদী পয়ার ছন্দে রচিত। দুইটি পদের 

ভণিতাই একরূপ। যথ1_“পদ লেবক দেব নৃসিংহ ভণে । কিন্তু যুনন্দন দাসের 

রচনার ভশিতায় ছিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়। 

ভশিত প্রয়োগও টৈচিত্র্যময়। বিষয়-বস্তর সঙ্গে সামগন্ আনয়ন করিয়া তিনি 

বিভিক্। ধরণের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন । ঘা 
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রাই কানু সে শোতা দেখয়ে। 

এ যদুনন্দন নিরখয়ে ॥৯ 

অথবা 

অপরূপ ছুহুক বিলাসে। 

এ যছুনন্দন রসে ভালে ॥২ 

'তবে, নৃমিংহ কবিরাজের বাংলাভাষায় রচিত মাত্র ছুইটি পদ পাওয়াতে যছুনশনের 

পদের সঙ্গে বিশ্লেধণাতুক আলোচনার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। 

শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের শিষ্য মল্পভূমের রাজা বীর হাম্বীরও পদরচনা করিয়াছেন 

বলিয়া কর্ণীনন্দ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । কর্ণানন্দে শিত্ত বীর হাশর গুরু 
শ্ীনিবাসকে এই বলিয়া বন্দনা করিতেছেন-__ 

প্রভূ মোর শ্রীনিবাদ পুরাইলে মোর৩ আশ 
তুয়া বিনে গতি নাহি আর৪ । 

এই পদের ভশিতায় কবি বলিতেছেন -- 

এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজপুর লদ ধিয় 

যাহ] অলি ফিরে লাখে লাখ৫ ॥ 

কর্ণানন্দে বীর হান্বীরের আর একটি পদ শ্রীরাধার আক্ষেপাচ্ছরাগ সম্পর্কে । বীর 

হাশ্বীরের শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন-_ 

শুন গে। মরম সখি ! কালিয়া কমল আঁখি 

কি বা কৈল কিছুই না! জানি। 

কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 

প্রেম করি খোয়ালু পরাণি ॥ 

৯। বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২২৩ 
২ এঁ 2 ২২৪। 

৩। পাঠাত্তর--“মনের' বৈষ্ব পদাবলী পৃঃ ১০৫৯ 
$। কর্ণানলা, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯1, পৃঃ ১১ক, বৈঃ পদাবলী পৃঃ ১০৫৯ 
৫ | এঁ ১১ ১১খ, ১১9) ১০৬০ 
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এই পদটির সঙ্গে যছুনন্দনের রচিত একটি আক্ষেপাগ্চরাগের পদের ভাবগত সাদৃস্ঠ 
লক্ষ্য কর! যায়। বদুনন্দনের শ্রীরাঁধাও কৃষ্ণ অদর্শনে বিরহে কাতর হইয়া আক্ষেপ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শুনিয়া দেখিলু কাল। দেখিতে পাইলু জালা 
নিভাইতে নাহি পাঁই পাঁনী। 

অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিছ ছানি 

না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ 

বসিয়। থাকিয়ে যবে আসিয়! উঠায় তবে 

লএঞ] যায় যমুনার তীরে । 

কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি 

তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ 

শাশুরী ননদী মোর সদাই বায়ে চোর 

গৃহপতি ফিরিয় না চায়। 

এ বীর হাম্বীর চিত শ্রানিবাসে অঙ্গত 

মজি গেল কাল! চান্দের পায় ॥ 

করিয়া বলিতেছেন-- 

কত ঘর বাহির হইব দিবা-রাঁতি। 

বিষম হইল কাল! কানুর পিরিতি ॥ 

আনিয়া বিষের গাছ রুপিনু অন্তরে | 

বিষেতে জারিল দেহ দোঁষ দিব কারে ॥ 

কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়। 
শ্টামধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥ 

একুল ওকুল সখি দুকুল খোঁয়ালু । 

সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলু ॥ 

কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত। 
উরে কার কহে সথী থির কর চিত ॥ 

১। পাঠীস্তর--'ভোলা'” বৈঃ পদাবলী, পৃঃ ১*৬৯ 

২। কর্ণানল বঃ নঃ খ্রঃ মং ২২৮৯/৫১ পৃঃ ১১খ, বৈ: পঃ পৃঃ ১৬০ 
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মনে হেন অন্ুমানি এই সে বিচার । 
এ যন্থুনন্দন বোলে কর অতিনার !১ 

দুইটি পদের ভাবোক্তি এক হইলেও প্রকাশ ভঙ্গি ভিম্ন। বীর ছাস্বীরের শ্রীরাধা 

হৃদয়ের গভীর বেদন! প্রকাশ করিতে যাইয়া--“কে্মন কেমন করে মন, সব লাগে 

উচাটন' বলিম্ন। থেদ প্রকাশ করিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন যে কানর সঙ্গে প্রেম 

করিয়! তাঁহার প্রাণি যাইতে বসিয্নাছে। শ্বাশ্রড়ী-ননদ এবং গৃহপতি যে তাহার 

প্রতি বিরাগভাজন এই সব কথা বলিতেও তাহার তুল হয় নাই | কিন্তু যদুলন্দনের 
শ্ররাধার উক্তি আরও গান্তীর্ষপূর্ন। তিনি পারিপাস্থিক পরিবেশের কথা, শ্বাশুড়ী 
ননদ ও গৃহপতির কথ। ভৃলিয়! গিয়াছেন। কালার পিরিতি যে তাহার পক্ষে 

“বিষম' হইয়! উঠিঘ়।ছে ইহাই তাহার বলিবার বিষয়। এমন কি ভিনি তাহার 
প্রেম-জালার জন্ত কোন প্রকার অভিযোগ করেন না। তিনি বলেন, প্রেমরূপ 

বিষের গাছ আনিগ্লা তিনি নিজেই অন্তরে রোপণ করিয়াছেন বলিয়া বিষে তাহার 

সমস্ত দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাতে আর কাহাকে দোঁধ দিবেন__- 
আনিয়৷ বিষের গাছ রূপিলু' অস্তরে । 
বিষেতে জারিল দেহ দৌঁষ দিব কারে ॥ 

যছুনন্দনের নায় প্রেমাহুভূতির এমন রস ব্যঞনা বীর হাম্বীর তষ্টি করিতে পারেন 

নাই। বীর হাস্বীরের পদে উল্লেখযোগ্য কোন আলঙ্কারিক প্রয়োগও লক্ষ্য করা 
যায় না। কিন্তু যহনন্দনের “আ্রোতের শেহলি যেন ভাপিতে লাগিলু? উক্তিতে 

উপ্মাঁন আোতের শেহলির সঙ্গে “যেন” উপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ দেখা 

যায়! বীর হান্বীরের ভণিত। প্রয়ে।গটও খুব স্থলংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া যনে হয় 

না, কেননা, সমগ্র পদটিতে বীর হান্বীর শ্রী্নবাসের কোন প্রপঙ্গ উত্থাপন করেন 
নাই। অবশ্ঠ শ্রীরাধার আক্ষেপান্তরাঁগের কথায় শ্রানবানের প্রপ্ঙগ আসে না। 

কিন্ত অবশেষে আকশ্মিকতাবে তিনি সেই প্রসঙ্গ আনিয়া! বলিলেন,_- 
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাপে অনুগত 

| মঞ্জি গেল৷ কালাচান্দের পার । 

কবি ষে শ্রীনিবামের অন্গত ভক্ত এই কথাটি ব্যক্ত করা যে ভখতার লক্ষ্য তাহ! 
এইখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বল! হইল যে «বীর হ্াম্বীর চিত' 

১। বৈষাখ পদাবলী, পৃঃ ২১৮। 
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“কাঁলাচান্দের পাস” “মজি গেল”, সেখানে শ্রীনিবাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের 

চেষ্টায় যেন লঘুভাঁব প্রকাশ পাইয়াছে। 
রাধাবল্পঙ দাস যোঁড়শ শতাব্দীর শেষ পার্দের কবি । সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 

অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী গ্রন্থে রাঁধাবল্লভ তণিতাুক্ত একটি পদ ধৃত হইয়াছে। 
জগঘন্ধু ভদ্র সম্পাদিত গৌরপদ তরাগণী গ্রন্থে রাঁধাবল্লভ ভণিতাযুক্ত ১৪টি পদ-ধৃত 
হইয়াছে । এই রাধাবল্পভ শ্রীনিবাস আচাধ্যের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন বলিয়া পদে 

গুরু বন্দন। করিয়া! বলিয়াছেন__ 

জয় প্রেম ভক্তিদাত1 সদয় হদয়। 

জয় শ্রীআচাধ্য প্রভু জয় দয়াময় ॥ 

শ্রচৈতন্/চান্দের হেন নিরুপম গুণ । 

অলীম করুণাসিন্ধু পতিত পাবন ॥ 

দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর। 

বামে ঠাকুর নরোত্বম করুণ। প্রচুর ॥ 
গৌরাঙ্গ লীলা যত করে আন্বাদন। 
গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন ॥ 
পুন: উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে । 

দুই জনার ক ধরি সম্ঘরণ করে ॥ 

এ হেন দয়াল গ্রভূ পাব কতদিনে । 

শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে মিবেদনে ॥১ 

কবি ভক্ত জনোচিত আবেগপুর্ণ ভাষায় শ্রীনিবাসের গুণকী্ন কারয়াছেন। তিনি 

জ্ীনিবাম আচার্ধ্যকে শ্রীচৈতন্দেবের ন্যায় গুণ সম্পন্ন বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই রচন। রীতিতে কোন বৈশিষ্ট্যও দেখ! যায় না । সহজ সরল ভাষায় মনের ভাঁব 

ব্যক্ত হইয়াছে । যছুনন্দন দান ভণিতাযুক্ত একটি পদে শ্রীনিবাসাচার্য্যর বন্দনার 

একটি পদেও অনুরূপভাবে শ্রীনিবাম আচাধ্যের গুণকীত্ডন করা হইয়াছে । যথা-_ 
অন্ক্ষণ গৌরপ্রেম রসে গরগর ঢরঢর লোচনে লোর। 

গদগর্দ ভাষ হান ক্ষণে রোয়ত আনন্দে মগনঘন হরিবোল। 

পছঃ মোর শ্রশ্রীনিবাস। 

অবিরত রামচন্দ্র পছ' বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাস ॥ গর? 
সি মস 

১। গৌরাঙ্গ তরঙ্গি নী, পৃঃ ৩১৫ । 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন ২৪৯ 

ব্রজপুর চরিত সতত অনুমোদাই রসিক ভক্তগণ পাশ । 

ভকতি রতন ধন যাচত জনেজন পুমকি গৌর পরকাশ ॥ 
এঁছে দয়াল কব না হেরিয়ে ইহ তবন চতুর্দশে। 
দীনহীন পতিতে পরম পদ দ্বেয়ল বঞ্চিত যছুনন্দন দাসে ॥১ 

যছুনন্দন শ্রানিবাসকে রাধাবল্পভের ন্যায় চৈতন্তদেবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, 
এবং রামচন্দ্র নরোত্বমের স্্গবদ্ধ হইয়া শ্ীনিবাদের গৌর প্রেম আশ্বাদনের কথা 
বলিয়্াছেন। উভয়ের বক্তব্য একই, কিন্তু বলার ভঙ্গি পূথক। রাধাবল্লভ যেখানে 
বলিয়াছেন-_“শ্রীচৈতন্তের হেন নিপম গৃণ', যছুনন্দন সেইখানে বলিলেন-_পুনকি 
গৌর পরকাশ+ ছুইটি উক্তিই চৈতন্দেবের সহিত শ্রীনিবাসের অতিশয় গুশসাদৃস্ঠ 
হেতু । রাধাবল্লভ সহজ ভাষায় তাহার বক্তব্য বলিষাছেন। কিন্তু যছুনন্দন 

লক্ষণার দ্বারা গৌর পুন প্রকাশের কথ! ইঙ্গিতময় ভাষায় উল্লেখ করিয়া অধিকতর 
সৌন্দধ্য ব্ষ্টি করিয়াছেন । 

রামচন্দ্র কবিরাজের শিশ্ত হরিরাম আচাধ্যের পুত্র গোপীকাস্তও প্রীনিবাস মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন । যথা_ 

প্রভু ছ্বিজ রাজবর মুরতি মনোহর 

রত্বাকর করি জান। 

প্রভু শ্রীনিবাস প্রকাশিত হরিনাম 

স্বরূপ কর তাহা গান ॥ 

কনক বরণ তন্গ প্রেম রতন জন্থু 
কঠছি তুলপীক মাঁল। 

গৌর প্রেমভরে অহমিশি আথি ঝুরে 
হেরি কাপয়ে কলিকাল ॥ 

শ্রীমন্তাগবত উজ্জল গ্রন্থ যত 

দেশে দেশে করিল প্রচার । 

পাষণ্ড অধম জনে করু অবলোকনে 
সবাকারে করল উদ্ধার ॥ 

১। খৌরপদ তরঙ্জিনী, পৃঃ ৩১৫, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২১৩। 
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ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোত্ম 
রামচন্দ্র প্রিয়দাস। 

অধম নিতাস্ত গোপীকাস্ত হৃদয়ে 
চরণ পঙ্ছ' কর পরকাশ ॥১ 

পদটির ভাবার্থ ্রিপদী পয়ার ছন্দ, ত্সম শব্ধ শস্তারে এক উপযুক্ত অলঙ্কার 

প্রয়োগে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । জন, ক হি, তুললসীক, করু, পন্থী, এই কয়েকটি 

শব্দ ব্রজবুলি লক্ষণাক্রাস্ত | যদুনন্দন দাসের পদেও এইরূপ পন", অনুমোদই, এঁছে, 
রোয়ত, দেয়ল, কবহ্থ প্রভৃতি কয়েকটি ব্রজবুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সেইস্থলে 

রাঁধাবল্রভের শ্রনিবাঁস-মহিম] কীর্তনের পদটি ব্রজবুলি শব বজিত। প্রসঙ্গত বলা 
যায়, রাধাবল্পভ রচিত শ্রীনিবাস বন্দনার পদটিতে ত্রজবুলির প্রয়োগ না৷ থাকিলেও 
ব্রজবুলি ব্যবহারে তিনি যে দক্ষ ছিলেন তাহা তাহার অন্তান্ত পদে লক্ষ্য করা যায়। 

তাহার “আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ'২ পদটিতে অনেক ব্রজবুলি শব্দের সুন্দর প্রয়োগ 
লক্ষ্য কর যায়। তিনি লোচনের ন্যায় ধামালী ঢং-এও সুন্দর পদ রচনা 

করিয়াছেন । “মন মোহনিয়৷ গোঁরা”৩ "গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে'৪ পদে লোচনের 

ন্যায় সরল কথ) ভাষায় বপিত ধাঁমালী ঢং-এর রচনার সুন্দর পরিচয় পাঁওয়। যায়। 

কিন্তু যদুনন্দন ধামাঁলী ঢং-এ কোন পদ রচন। করিয়াছেন বলিয়া] জানা যায় ন|। 

রাধাবল্লভ দান, যদুনন্দন দাস ও গোগীকাস্ত রচিত শ্রীনিবাস-বন্দনার পদ তিনটি 

পর্যযালোচনা। করিলে ইহাও দেখ! যায় ঘে এই তিনজন কবিই উল্লিখিত পদ 

তিনটিতে শ্রীনিবাঁসের সঙ্গে রামচন্দ্র ও নরোত্তমকে আনয়ন করিয়াছেন । প্রকৃত- 

পক্ষে সেই যুগট! ছিল শ্রীনিবাম্, রামচন্দ্র ও নরোত্তম প্রভাবিত যুগ । সেইজন্য 
সম-পামস্্রিক কবি রাধাব্ল্রভ, যছুনন্দমন ও গোপীকান্তের পর্দে তাহারই ছাপ 

পড়িয়াছে। কাব্য সৌন্য্যের প্রসঙ্গে বল] যায়, শাস্তরমের উপযোগী ভক্তি নত 
আবেদনের সহিত উপযুক্ত শব প্রয়োগে তিনটি পদই রসোত্ীর্ণ হইয়াছে । তবে 

বলা যায় যছুনন্দনের পদ রচনার পদ্ধতিটি বিশেষ পাশ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে । 

১। তরু, ২৩৮২, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃঃ ২৪৩। 

২। গৌরপদ তরঙ্জিণী, পৃঃ ২৮৩, বৈঃ পঃ ৭৭৭ 
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বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দম ২৫১. 

যছুনন্দনের সমকালীন 'বল্লভ' নামে একজন কবির সন্ধান পাওয়৷ যাঁয়। ' কিন্তু 

চৈতগ্তচরিতামৃত গ্রন্থে যে পাঁচজন বল্পভের উল্লেধ আছে তাহাদের মধ্যে যছুনম্দনের' 

সমকালীন বল্পভের নাম না থাকাই সম্ভব, পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস প্রস্থীর শিহ্যগণের 
মধ্যে ক্ল্পভী-কবিপতি শ্রংলভ ঠাকুর বজ্ভী-কবিরাজ এবং হেমলতা ঠাকুরাণীর 

শিশ্কুরূপে বল্পতদাসের নাম পাওয়া] যায়। নরোতম ঠাকুরের শিল্তরূপেও বল্পভ 

নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। পদকল্পতরু ধৃত একটি পদে বল্লভ গুরু 

নরোত্বমের বন্দনা করিয়াছেন__ 

হেন দ্দিন শুভ পরভাতে । 

শ্রীনরোত্ম নাঁম পু মোর গৌর-ধাম 

বার এক স্মৃতি হয় যাতে ॥১ 

কবি বলিতেছেন, যেদিন অস্তত একবারও তাহার প্রভু গৌরধাঁম স্বরূপ নরোত্বমের 

নাম স্মরণ হয় সেই দিনের প্রভাত তাঁহার কাছে শুভ বলিয়া মনে ছয়। এই 
পদটির ভণিতাঁয় কবি নিজের মুক্তিও প্রার্থনা] করিতেছেন - 

পতিত পাবন নাম ধর বল্পভে উদ্ধার কর 

তবে জানি মহিম। নিশ্চয় ॥২ 

পদকল্পতরুতে 'হেনদিন শুভ পরভাতে” 'সজনি প্রেমক কো কহ বিশেষ'৩ 'শ্টামর- 
চন্দ গোরি যব বৈঠল'৪ পদগুলি বল্পত বা বল্লতদাস ভণিতাযুক্ত । “হেনদিন শুভ 

পরভাতে” পদের রচয়িতা বলভ যে যছুনন্দন দাসের সম-সাময়িক তাহা বুঝিতে 

পার! যায় নরোত্ম বন্দনা! থাকায়। উল্লিখিত পদটি বিজ্ঞপ্চি মূলক ব্যতীত ইহার 
আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। বল্পভ জানাইতেছেন যে পরম বৈষ্ণব নরোত্তমের 

কীর্তনে নিত্যানন্দ পত্রী জাহ্বা ঠাকুরাণী নরোত্তমকে ঠাকুর মহাশজ' নাম দেন, 

এবং রামচন্দ্র কবিরাঁজ নরোত্তমের সঙ্গ কামনায় গৃহ পরিকর; ছাড়িয়া খেত্তরীতে 

বাস কর্নে। কিন্তু শ্যামরচজ্্র গোরি ঘব বৈঠল? পদটি যদ্দি এই কবির রচন। হয় 

তবে বলিতে পারা যায় ষে কবির রচন1 শক্তি কাব্যোচিত সৌন্দর্য আনয়ন 
করিতেও সক্ষম । যথা-_ 

১৯) তরু ণ৬৯ | ৮ ॥ তরুণ ৬ম | ৩। তরু-খখৎ | 

৪ | তরু--৭৬৯, কীর্তমানন ৩১৯। 
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স্যামর চন্দ গোঁরি যব বৈঠল 

নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ । 

 চাতুরি রভল কলা কত কৌশল 

কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙগ ॥ 
সজনী কোপয়ে এছন জান। 

পিয় পিয় পিপিয়-নাদ শুনি আকুল 

মুরছি আনত ভই আন ॥ 

ঢরঢর লোরে নয়ন বহি যাও 

কত কত করুণ! কোটি । 

দস্তে তৃণহু কহি প্রিয় দরশন দেহ 

ন] হেরিয়! হিয়া যাউ ফাটি ॥ 

বহুত বিনতি করি সখীর করে ধরে 

কোরহি শ্যাম না জান। 

বিপরিত অচল সচল দেখি এছন 

ব্লপভ দাস রসগান ॥১ 

প্রেম বৈচিত্যের এই পদটিতে দেখ! যায়, সথীগণের সঙ্গে বসিয়। শ্রারাঁধা-কুঃ 

রসকলাচাতুরী করিতে থাকিলে পাপিয়াগণও আনন্দে পিয় পিয় ধ্বনি করিয়া 
উঠে। শ্রীরাঁধা সেই রবে আকুল হইয়৷ মুচ্ছিত হইলেন। মুচ্ছা ভঙ্গে করুণ 
বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন-_-প্প্রিয় দরশন দেহ, ন! দেখিয়া হিয়! যাউ 

ফাটি ।” তিনি জানিতেই পারিলেন ন! শ্টাম তাহার ক্রোড়েই আছেন--“কোর 

হি শ্যাম না জান।” কবি বল্পভ কৃষ্ণ প্রেম বিহ্বল! শ্রীরাধার মিলনানন্দের মধ্যেও 

বিচ্ছেদ কাঁতরতার চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে অন্কিত করিয়াছেন। ভাব পরিকল্পন! 

এবং উপযুক্ত শব্ধ গ্রন্থনার মধ্যেও কবির কৃত্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 

কিন্তু যছুনন্দন রচিত কোন পদে শ্ীরাধার প্রেম বৈচিত্তের বিশেষ কোন চিত্র 

পাঁওয়! যায় না। তবে বিাদগপ্ধমাদব নাটকের একটি পদে তাহার ঈষৎ আভাস 
পাওয়। যায়। সেই পদের কয়েকটি চরণের বর্ণনায় পূর্বেও আঁমর। দেখিয়াছি থে 

প্রেমময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়াও বেদনা কাতর । ভবে প্রেম বৈচিত্যের 

১। তরু, ৭৬৯. কীর্তনানন্দ, ৩১৯। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৫৩. 

লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ । আলোচনার 

নিমিত্ত এইখানে সেই কয়টি চরণের পুনরুল্লেখ করা হইল । যথা-_ 

মিছাই কান্দয়ে রাই মাধবে রোধয়ে তাই 
ধনিমুখে দিয়া নিজ পাণি। 

যত ভাব সঙ্গোপনে কৃষ্ণ তত বিলপয়ে 

এ যছুনন্দন ভালে মানি ॥১ 

পদের যোড়শ এবং সপ্তদশ চরণে শ্রীরাধার মিলনাবস্থায়ও রোদনের এই চিত্র 

দেখিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের মধ্যে অবস্থান 
করিয়। শ্রীরাধার মিছাই রোদন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দান সত্বেও যে রোদনের 
নিবৃত্তি হয় না; সেই রোঁদনে হয়ত বিচ্ছেদ-শঙ্কার সম্ভাবনাও নিহিত আছে। 

প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরাঁধার বেদনার কোন নিদর্শন খুঁজিয়] না পাওয়ায় কবি বলিয়াছেন 

_-মিছাই কান্দয়ে রাই? । কিন্তু উক্তিটি দ্যর্থবোধক অর্থেও গৃহীত হইতে পারে 

কেননা যছুনন্দনের শ্রীরাধার অন্য ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছে আনন্দেও তাহার 

চোখে জল আনে “অধিক আনন্দ জলে নয়ন অঞ্চন গলে, এই ক্ষেত্রেও ইহা 

সেইরূপ আনন্দাক্র হইতে পারে। যছুনন্দন বিশেষ কৌশলের সহিত পদটি রচন৷ 
করিয়া পাঠকচিত্তে প্রশ্নোদয় হইতে পারে এমন একটি রহন্তময় ও কৌতুহলপূর্ণ 
পরিবেশ হৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন । 

যছুনন্দনের কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিতে যায়৷ পদাবলী সাহিত্য ব্যতীত 

অন্গবাদ সাহিত্যের আলোচন! প্রসঙ্গে এইখানে কবির অপর অন্বাদ-গ্রস্ 
গোবিন্বলীলামুতের একটি পদ বিশ্লেষণের আলোকে মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করা' 
যাইতেছে__ 

সৌন্দর্য অমৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু 

ললনার চিত্তাত্রি ডুবায়। 

কৃষ্ণের যে মর্মকথা শুধু নুধাময় গাথা 

কর্ণতায় নদী হয়ে ধায় ॥ 

১। বিদগ্ধমাধব, ছাপাগ্রস্ত, পৃঃ ৯১, প্রকাশক শরচ্চন্র শীল। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত ।, 

২। বিদর্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭৯৭, ছাপাগ্রস্থঃ পৃঃ ১৯২, প্রকাশক শরচচন্ছ্র শীল। 
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কহ সথিকি করি উপায়। 

কৃষ্ণের মাধুরী ছান্দে সর্বেজ্জিয় গণে বান্ধে 
বলে পঞ্চেজ্িয় আকর্ষয় ॥ 

নবানুদ জিনি ছ্যুতি বসন বিজুরী ভাতি 
ত্রিভঙিম রম্য বেশ ভায়। 

মুখ জিনি পদ্ম চাদ নয়ন কমল ফাদ 

মোর দিঠি আরতি বাড়ায় ॥ 
মেঘ জিনি কধবনি তাহে নূপুর কি্িণী 

মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। 

সনর্ম বচন ভাতি রমাদির মোহে মতি 

রুষ্ণ স্পৃহ। তাহাতে বাড়ায়» ॥ 

পদটিতে যে সকল তৎসম শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন--“অমৃত সিদ্ধু' “তরঙ্গবিন্দু”ঃ 

“নবাদুদ”, ক্ঠধ্বনি”, “কিস্বিণী' প্রভৃতি শব প্রয়োগে পদে সুমধুর শব-বঙ্কার ধ্বনিত 
হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার ধ্বনিও বিরল নয়। যদুনন্দন বিষ্ভাপতি বা গোবিন্দ- 
দাসের ন্যায় অলঙ্কার বহুল ভাষায় পদ রচন। না! করিলেও পদে স্থানে স্থানে তিনি 

অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন। যেমন-_-“কর্ণতায় নদী 

হয়ে ধায়”, এইখানে উপমেয় কর্ণত উপমান নদীর সঙ্গে অভেদ কল্পিত হওয়ায় 
রূপক অলঙ্কার হইয়াছে । পদে প্রতি ছুই চরণের অস্তে একই বর্ণ “ক” ব্যবহৃত 

হইয়া শব্খালঙ্কারের অন্তর্গত অস্ত্যান্প্রস হষটি করিয়াছে। “মুখ জিনি পলা", 
উক্ভিও অর্থালঙ্কারের লক্ষণ যুক্ত | একটি মাত্র উপমেয় “মুখ'কে ফুটাইবার জন্ত কবি 

“পন্ম' ও ছাদ" শবেত সাহায্যে এক্কাধিক উপমান ব্যবহার করিয়া মালেপম! 

অলঙ্ক(র প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব দেধা যার আলোচ্য পদটতে শবের বঙ্কার, 

অনন্করণ এবং ব্যঞ্জবাধমী প্র কাশ ভ'জ পদে বিশেষ সৌন্দর্ঘ্য আনন করিয়াছে | 

গোবিন্দলীলাঁমুতের অপর একটি পদ--“রতনমন্দিরে রদাঁপল ভরে'২ ৫২ চরণ 
বিশিই এই পদ'টর নবম হইতে দ্বাদণ চরণ পর্যান্ত বনি।ন প্রীাধার শায়িত দেহতজজ 

এবং তাহার শধ্যার বর্ণনাও লোন্দধ্য পূণ । যথা__ 

৯। গেবিনদ লীঙ্গামৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ৫৩, ছা পাগ্রন্থ, পৃঃ ৫», প্রকংশক নির্ধলেন্দু 

ঘোষ । 

২। গোখিন্ লীলামৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৬, ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১৯ 
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রাজহৎসী যেন নদীতে শয়াঁন 
তরঙ্গে চালয়ে ঘন। 

রতন পালক্কে শুতিয়াছে রজে 

হিলোলিত ছুনয়ন১। 

রাই শয়ন মন্দিরে রত্বপালক্কে রসালসতরে” শয়ন করিয়া আছেন। তাহার সুন্দর 

'দেহভঙ্গি শুভ্র ও কমনীয় রাজহংসীর দেহের গ্যায় মনে হইতেছে । শ্রীরাধার শুভ্র 
শষ্য তুলিত হইয়াছে রাজহংসীর বিচরণস্থল বিস্তীর্ণ এবং তরঙ্গিত নদীর সঙ্গে। 
অল্পকথায় এরূপ একটি স্থন্দর চিত্র প্রকাশে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়! যায় । 

ভিন্ন জাতীয় দুইটি বস্তর সঙ্গে সাদৃগ্ দেখাইয়৷ কবি উপমা অলঙ্কারের ও সার্থক 
প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 

কিন্তু যছুনন্দন রচনার সকল ক্ষেত্রেই যে সৌন্দর্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন 
তাহ! বল! যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কবির রচনারীতি দুর্বল বলিয়াও মনে 

হয়। যথা--. 

সথীর বচনে ধনি থির করি চিত। 

করইতে গমন ভেল উলমিত ॥ 

পদ দুই চারি চলল সখী মিলি। 
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলিং ॥ 

“দেখ! যায়, শ্রারাধ। সখীর বচন অনুসারে চিত্ত স্থির কগয! অভিসাঁরে গমন করিতে 

উল্লাম বোধ করিতেছেন, কিন্তু সখীগণ সঙ্গে অভিসারে যাত্র! করিয় ছুইচাঁরি পন্ন 

গমন করিতেই সম্ভবত উদ্বেগ কিন্ব! আশঙ্কায় গ্ররাধার অস্তর “ধসধস” ও ধ্ধাঁধস' 

করিতে লাগিল। এইখানে কবির শব্দ চয়নের প্রশংসা করা যায় না। ব্রজবুলি 
ভাষা মিশ্রিত এই পদটিতে ধসধস' ও “ধাঁধস' শব শ্রুতি-মধুর তে। নয়ই বরং এই 
দুইটি শব্ধ কানে বড় লাগে । এইরূপ যছুনন্দনের নামে প্রচলিত কর্ণানন্দ গ্রন্থে ও 

বরচনার যে এই প্রকার ক্রটি লক্ষ্য কর] যায় তাহাও উল্লেখযোগ্য | যথা_ 
এইমতে কবিরাজ ভোজন করিঞা 

উঠিলেন কবিরাজ সমস্ত খাইয়াও ॥ 

১। গোবিন্দ লীলাম্বত, কঃ [বঃ ৪৯১৬, পৃঃ ১৬ক, ছাপ গ্রন্থঃ পৃঃ ১৯ 

২। কঃ বিঃ ৬২৭৪/৬৫ 

৩। করণানন, বঃ নঃ প্রঃ মঃ ২২৮৯1৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংন্ধরণ পৃঃ ৪ 
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কবির বচন ভঙ্গি এখানে একাস্তই গগ্যময়, “ভোজন করিয়া” “সমঘ্ত খাইয়া” 

উক্তিগুলি গদ্ঠভাষারই পরিচয় দেয়। আবাঁর, ছুইচরণে যে আটটি শষ রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে “কবিরাজ” শবটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । এইখানেও কবির 
শব্দ চয়ন দৈন্যতায় এবং সৌন্দরধ্যহীন পুনরুক্তির জন্য রচনায় দোষ লক্ষ্য করা, 
যায়। তবে কর্ণীনন্দে কবির রচনা দুই একস্থলে বেশ সৌন্দ্ধ্পূর্ণ। যথা-_ 

তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার। 

বৈদপ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার ॥ 

জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে । 

শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে৯ ॥ 

এইস্থলে কবি শ্রীরাধাকষণের জল কেলির বর্ণনা দিয়াছেন । এই বর্ণনায় দেখা 

যায় জলকেলি লীলায় যমুনার জলরাশি ক্রীড়াকারীদের সথকৌশলে সকলের অঙ্গে 
সিঞ্চিত হইতে থাঁকিল। «সবে যখন আনন্দিত মনে জল বরিষণ করিতে 

লাগিলেন, এই দৃশ্ঠ কবির নিকট তথন শ্রাবণের ঘনমেঘ বর্ষণের ন্যায় মনে হইয়াছে । 

বলিয়াছেন_ শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে'। এই উত্তিতে কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য 

প্রকাশের কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মেঘ বর্ষণের সাদৃষ্ঠের দিক হইতে এই 
উক্তিতে একটি অসামঞ্ন্তও লক্ষ্য কর! যায়। কাঁরণ, শ্রাবণের মেঘ বধিত হয় 
উর্ধদেশ হইতে নিয়দেশে, অথচ যমুনার জল এইস্থলে ক্রীড়ামোদীদের হস্তপদ 

সঞ্চালনে নিয়দেশ হইতে উর্ধমুখী হইয়। ঘন সিঞ্চনের কাঁজ করিয়াছে । 

যছুনন্দন রচিত শ্রীরাঁধার অভিপারের এই পদটিতে যছুনন্দনের রচনা সৌন্দধ্যের 
অনুসন্ধান কর! যায়। যথা 

মধুর বিরহে ধনি রাই। 

কৃষ্ণপাশে চলি যায় মন্থর গমন তায় 

মশিহার সঘনে দোলাই | ঞ্চ॥ 

নবীন যৌবন একে গোর অঙ্গ পরতেকে 
বিজুরী ঝলকে যেন ছট।। 

নীল পট পরিধান _. সুকুত। ঝালুরী ঠাম 
ঝলমলি যেন কাস্তি ঘট! ॥ 

১। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ১৭ক-ধ+ বহুধমপুর ২.ংরণ, পৃঃ ৩২। 
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চাঁচর চিকুর কেশ তাহাতে চিত্রিত বেশ 

বেণী বান্ধে রক্তবর্ণ ছাদে । 

মল্লিক! মুকুতা তাতে শোভা অতি করে যাতে 

যমুনা তরঙ্গ যেন চাদে ॥ 

নাচয়ে খপ্তরন আখি তাতে এই মত দেখি 

অতম্গকে নাচিবারে কয়। 

পথে তৃক্গ মধু পিয়া আছে শাখ! পসারিয়া 

উড়ি যায় হেন শোভা হয় ॥ 

লজ্জা শঙ্কাবেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে 

আথ অস্ত নব নিহারিণী। 

রুষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মাল! যত 

সদা করে সপদ্ম হারিণী ॥ 

ললিতা বিশাখা আদি সীগণ সঙ্গে সাধি 

সমান বয়স রূপগুণ। 

স্থবর্ণ প্রতিমাগণ করি তনু নিশ্মঞ্চন 

চাদে কোটি দাখিনী শোভন ॥ 
কোটি কাম মুচ্ছ। পায় পদনখ চন্দ্র ছাঁয় 

অপাঙগ ইঙ্জিতে কষে, মোহে । 

এমন রূপের ঘটা কে বণিতে পারে ছট! 
এ যদুনন্দন দাস কহে১ ॥ 

এই পদ রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ছয় চরণ বিশিষ্ট একটি সংস্কত শ্লোকের 

মূলতাব লইয়া ২৭ চরণে ইহার অনুবাদ দীর্ঘবিস্তার মূলক তাবে কর! হইয়াছে । 
অন্বাদের আঁরস্তেই কবি নিজের ন্বতন্ত্র রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন । মূল সংস্কৃত 

শ্লোকের আরন্তে প্রথমে যেখানে বল! হইয়াছে-_ 

চিকুর তরঙ্গ ফেন--পটলমিব কুস্মং দধতী কাঁমং 

নটদপসব্যদৃশ। দ্িশতীব চ নত্তিতুমতন্ুমবামম্২ | 

শ্রীরাধার কেশ তরঙ্গে যেন সমৃহতুল্য শোভিত কুস্ুমগ্ডচ্ছের কথা, এবং তাহার 

১। জগন্নাথ বল্পভ নাটকঃ কঃ বিঃ 5৭৪৭, পঃ ২৬্খ 

ত। এ শ্লোক সংখ)] ৪/৫১ 
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চঞ্চল নয়ন অনুকূল কন্দর্পকে যেন নৃত্য করিতে বলিতেছে, এই চিত্রটিই ক্সোকের 

প্রথম দুইটি চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ফদুনন্দন পদরচনাকালে প্রথমে এই 
দুইটি চরণের উল্লেখ না করিয়৷ তৃতীয় চরণ হইতে ভাবামুবারদ আরস্ত করেন-__ 

“মধুর বিরহে ধনি রাই” তবে এইখানেও রচনায় পার্থক্য দেখা যায়। মূলে তৃতীয় 
চরণে আছে--রাঁধা মাধব বিহার1১, যছুনন্দন সেইস্থলে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া 

শ্রীরাধাকে বিরহকাতরা রূপে চিত্রিত করিয়া অভিসার করাইতেছেন। মূল 
শ্জোকের চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে-_-অভিপার যাত্রাকালে শ্রীরাঁধার পদগতি মন্থর হইতে 
এবং এই মন্থরতার জন্য তাহার বক্ষের হার লঘুভাবে আন্দোলিত হইতে দেখ! 
যাঁয়। তীহাঁর নয়ন শঙ্কিত লজ্জিত রসতরে চঞ্চল এবং মধুর হইতেও দেখা যায়। 
যথা-" 

হরিমুপগচ্ছতি মন্থর পদগতি লঘু লঘু তরলিত হার] । 

শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল মধুর-দগস্ত লবেন২। 

বছুনন্দনও অনুরূপভাবে শ্রীরাধার অভিলার গমন ভঙ্গির কথা-__“ম্থর গমন তায়" 

বলিয়াছেন । কিন্ত মূলে শ্রীরাধার বক্ষের হার 'লঘু লঘু তরলিত, হওয়ার স্থলে 
যছুনন্দন বলিয়াছেন_-“সঘনে দোলই", “লঘু' শব্ধ দ্যর্থ বোধক হওয়ায় 'সঘনে, 
উক্তিটি শিষ্টার্থক ভাবেও গ্রহণ কর যায়। কিন্তু যদুনন্দনের পদের যষ্ঠ চবণ 

হইতে আরম্ভ করিয়! অনেক চরণেই এই অনুসরণের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। 

যষ্ঠ চরণে যছুনন্দন শ্রীরাধাঁর “নীলপট্ট পরিধান” করার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 

মূল শ্লোকে নীলপট্র পরিধানের কথা নাই। সংস্কৃত গ্লোকটির শেষ চরণে বলা 
হইয়াছে-_ 

“মধু মথনং প্রতি সমুপহরস্তী-_কুবলয়দাম-রসেন৩, 

অর্থাৎ শ্রীরাঁধা তাহার কুবলয় সদৃশ সুন্দর নেত্র যুগল ধারণ করিয়া চলিয়াছেন যেন 

শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিবার জন্য । যছুনন্দনের এই চরণের অনুবাদ তেমন পরিফার 

ভাবে করেন নাই। তিনি বলিলেন__ 
কৃষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মালা যত 

সদ] করে সপল্প হারিণী। 

১। জগন্নাথ বল্পভ নাটক, ফ্লোক ৪1৫১ 

1 এঁ রঃ 

৩। এ 
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কিন্তু যছুনন্দনে শ্রীরাঁধার এই আখির তুলন। পদ্ধের সঙ্গে করিয়াও আবার ইহাকে 
বৃত্যরত খঞ্জন পাখীর আখির সঙ্গে তুলনা! করিয়া! বিশেষ সৌন্দর্য আরোপ 
করিয়াছেন । পদের শেষের দিকের আটটি চরণ গ্লোকের অতিরিক্ত রচন!। 

কবি এইথানে তাহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ললিত! বিশাখ! 
আদির” উল্লেখ এবং তাহাদের রূপগুণের কথা মুলঙ্লোকে উদ্বেখ করা হয় নাই। 

কিন্ত যছুনন্দন নিজ কল্পনাকুশলতায় এবং ব্যগ্চনাময় ভাষায় “সব প্রতিমা; 

গণের রূপগুণের যে ছট! প্রকাশ করিয়াছেন সেই ছটায় কোটি কামও 

মুচ্ছা পায়” । 

যছুনন্দনের রচনা সম্থদ্ধে ষে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলন1 মূলক আলোচন! হইল 
তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে যছুনন্দনের রচনায় কাব্যোচিত উৎকর্ষতা প্রকাঁশ 

পাইয়াছে। যছুনন্বন বিদ্ভাপতি বা চণ্ডীদাসের ন্যায় অলৌকিক প্রতিভার 
অধিকারী না হইলেও তাহার কবি প্রতিভা যে সম-সাময়িক কবিগণের প্রতিভার 

সমকক্ষ ছিল তাহা বুঝিতে অস্থবিধ! হয় না। শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিশ্তুগণ মধ্যে 
যছুনন্দনের সম-সাঁময়িক রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস, বীর হাম্বীর, রাধাবল্পিতঃ 

গোঁপীকাস্ত, বল্পভ প্রভৃতি কবি যে কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন যছুনন্দনের কৰি 

খ্যাতি তাহা অপেক্ষা ন্যুন নহে, বরং বলা যায় তাহার কবিকৃতি অন্তবাদের 

কার্যেও প্রসারিত হওয়ায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন। কবিত্ব 
শক্তির অধিকারী না হইলে কাব্যের অনুবাদ কর! সম্ভব নয়। শব্দের ব্যঞন। যে 

নিজস্ব তাযার প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে, সেই ব্যধনাধর্ধ অনুবাদকাঁলে ষে 

'অনেকথানি ক্ষুগ্ন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । তথাপি যছুনন্দন বিভিন্ন গ্রস্থকারের 

গ্রন্থের রচন। ভঙ্গির সঙ্গে, ভাব বস্তঃ ছন্দ, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি রূপনির্নাণকলার 

সঙ্গে সামঞজন্তপূর্ণ সমন্বয়ের ছার। প্রকৃত রসাগ্ুত অশ্বাদ সাহিত্য রচনা করিতেও 
সক্ষম হইয়াছেন । 





ভজেগনতি79 হলেভে তা উন 

অনুবাদক 

বদ্ছুলম্দল দাস 





জগলাথ বল্লঙ্ড নাটক 

শ্রী রাধাকষ্তায় নমঃ 

(১) স্থরাঞ্চিত-বিপঞ্চিক-মুরজবেহ্ু-সঙ্গীতকং 
ত্রিভঙ্গ-তন্ুবল্লরী-বলিত-বলগু-হানোহণম্ । 

বয়শ্ত-করতাঁলিকা-র ণিত-নৃপুরৈরুজ্জলং 
মুরারি নটনং সদ। দিশতু শর লোকন্দ্রয় ॥ ১। ১॥ 

তথাহি ॥ বন্দে শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য পদাজককুণা পুলে 

সিদ্ধ কোমল সৌরভ্য বিমলৈ মধু পৃপ্রিত্ো ইতি । 

দীর্ঘছন্দ ॥ শ্রী গুরু চরণাঁরবিন্দ কল্পতরূ মহাকন্ৰ 
বন্দ যাতে বান পুর্ণ হয । 

যে পদ আশ্রক্স মাত্র হয কৃষ্ণ কপাপাত্র 

অনায়াসে ভব বধ ক্ষয়। 

শ্রীকৃষ্ণ €চতন্থয চঙ্জর বন্দ আর নি্ত্যানন্দ 

বন্দ আর আচাধ্য অন্বৈত | 

বন্দ বূপ সনাতন করুণ] পুণিত মন । 
জগতের গতি কৃপান্থিত ॥ 

কন্দ শ্রীগোপাল ভট্ট আর রঘুনাঁথ ভট্ট 
বন্দ আর বঘুনাথ দাস । 

শ্রীজীব গোসাই বন্দ বন্দ আর রামানন্দ 
ৃ আর বন্দ ব্রজে যার বাল। 

নর হরি সরকার ... শ্রী রঘুনন্দন আর 
বন্দ আর পণ্ডিত গোলার । 

গৌর পরিষদ গণ আর যত ভক্তগণ 
কপা কৰি পদে দেহ ঠাঞ্রি। 



৬৪ 

(২ক) 

তথাছি॥ 

অস্তার্থ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধছুনন্দন 

বন্দিব আচাধ্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু 

বন্দ আর তাঁর যতগণ। 

ৃশ্টা দৃশ্ ভক্তগণ বন্দ সভার শ্রীচরণ 
সতভে কর কপাবলোকন ॥ 

করি এক নিবেদন সাধ করে মোর মন 

রায়ের নাটক লিখিখারে ৷ 

তোমরা ক্ষণ! কৈলে সে অর্থ অস্তরে স্ফুরে 

মুক হয় শুক চরাচবে ॥ 

রায় রামানন্দ পায় বহুত বিনতি তাঁয় 

অদ্ভূত ভাঁবোদ্দেশ পাই । 

তাহার করুণ বলে তার গ্রন্থ হিয়া স্যুরে 

যাথে কৃষ্ণ লীলা! রস গাই ॥ 

জগন্নাথ বল্লভ নাম গ্রন্থ অতি অনভ্ুপাঁম 

তাঁর মুখোদিত প্রেম কথা । 

মোরে কূপ! কর তেন সে লীল। স্ফুরয়ে যেন 

এ যছুনন্দন গুণ গাঁথ। ॥ 

স্মিত নুন সিতহ্যতিস্তরলমফি নাস্তোরূহুং 

শ্রুতির্চ জগজ্জয়ে মনমিজস্ত মৌর্ববীলতা। 

মুকুন্দ মুমণ্ডলে রতজসমুঞ্ধ গোপাজনা- 

দ্ুগঞ্চলভে। ভ্রমঃ শুভশতায় তে কল্পতাম ॥১॥২॥ 

কৃষ্ণ মুখ মনোহর ঘাতে সর্চিত হর 

অপুর্ব বণন যাতে হয়। 
সে মুখ দর্শন হৈতে গোপাঙ্গনা যুথে যুথে 

নান! রীতে বিতর্ক করয় ॥ 

কেছে। কহে ছায়া নহে এই চন্দ্র জোন হরে 

দেখিল ভূবন জোন্সা যাঁতে। 

প্রেম রস বরধিছে স্বধাসিন্থু উগারিছে 

শীতল করিছে ত্রিজগতে ॥ 



(২খ) 

তথাহি ॥ 

নটরাগেন ॥ 

অন্তার্থ ॥ 

জগয়াথ ব্ল্পভ নাটক ২৬৫ 

কোন ব্রজ নিতান্বিনী চঞ্চল লোচন ধনি 

কছে এই কৃষ্ণ আখি নয়। 
চপল অনুজ দুই খঞ্জন ভ্রমর যেই 

কটাক্ষে অনঙগবাণ চয় ॥ 

গোবিন্দের কর্ণছয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে 

কহে এই কামধনুগুণ। 

ক্রকাঁমান ধন যু কর্ণ ছুই গুণ 

নাস। কাম তিন ফুলবান ॥ 

এইমত নান। ভ্রম করে সব গোপীগণ 

কৃষ্ণ মুখ মণ্ডলি দেখিয়া । 

দেখি সেই মুখ শশী রাখু সদা অহনিশি 
স্ফুরে যছুনন্দনের হিয়া ॥ 

কামং কাম পয়োনিধিং মৃগদৃশামুন্ভাবস নির্ভয়ং 
চেত:-৫করব কানননি ঘমিনা'মত্য-ত মাঁকল্পয়ন্। 

আনন্দং বিজনোতু বে! মধুরিপোবক্তণাপ দেশঃ শশী ॥ ১। ও॥ 

মুদুল মলয়জ পবন তরলিত চিকুর পরিগত কলাপাকং 

সাচি তরলিত নয়ন মন্মথ শঙ্কু সঙ্কুলচিত্ত 

সুন্দরী জন জনিত কৌতুকম্। মনোদিজ কেলি নিন্দিত মানসম্। 
ভজত মধুরিপুমিন্দু-হুন্দর বল্পভীমুখ-লালসম্ ॥ ঞ ॥ 

লঘুতরলিত কন্দরং হসিত নব স্ন্দরং 

গজপতি প্রতাপরদ্র হৃদয়াচগত্ত অনুদিনং সরসঃ রামনন্দ রায় ॥ ইতি 

গোঁবিন্দ বদন ছলে চচ্ড্িক। উদয় কৈলে 

যাতে দেখি এই সব চিহ্ক। 

হেরি নিতন্থিনীগণ হৃদি সিন্ধু উছালন 

কাম ভাব যাতে পরধান ॥ 



১৩১০০ 

৩ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

মগ দিশ চিত্ত যত কৈরবের বন মত 

| তারা আছে মঞগ্জনী হইয়া । 
সে বন প্রফুল্প করে পরম উল্লাস ধরে 

হেন মুখ চন্দ্র মোহনিয়! ॥ 

বক্ষজ সমুহজন সে যে চক্রবাক গণ 

তারা শোক সদ! বিশ্ঞারয়। 

সেই কৃষ্ণ মুখ শশী হর্দেই অহনিশি 
এ যদুনন্দন দাসে কয় ॥ 

নান্দি অস্তে স্হত্রধার কহে কি কছিব আর 

কহিব তাহ1তে নাহি কাঁজ। 
নাটকের কহি কথা আইস আইল এথা 

কহিব দে গোপন অব্যাজ ॥ 

হেন কালে নটী আসি প্রবিষ্টা হইলা হাসি 
কহে আমি আইলাম এই । 

তোমার কিন্করী গণ পড়ি তোর শ্রী চরণ 

লোচন প্রসাদ টাহো। মুই ॥ 

তোমার ভ্বদয় চিত্ত _. প্রসন্ন করিবে নিত্য 

চরণে পড়িয়ে আমি তোর্। 

সুত্র কহে সহর্ষেতে সে যে চির সময়েতে 

বিদপ্ধ উচিত বেশ কর ॥ 

তাহার বিহার কাঁজে উপযুক্ত খতু রাঁজে 
মনো ভব ক্রীড়ার কারণ । 

আর কিছু নাহি হয়ে কহত প্রসন্ন হিয়ে 
যৌবন বিলাস অহুক্ষণ ॥ 

নটা কহে আধ্যে কেনে  কহিয়াছ আজ্ঞাননে 

নিমিত কহ তা দেখি শুনি । 

সুত্র কহে শুন প্পরিয়ে তোমানন গোচর নহে 

যে সব কথন কথা জানি ॥ 



৩ (খে) 

জগন্নাথ বল্পত নাটক 

নটা কছে সম্প্রতিক লে কর্ণ শুনিতে ধিক 

আমার হৃদয় কুতৃছলে। 

বিস্তারিত হইক্সাছে শুনিবারে চিত্ত এছে 
কহ মোরে অতি বিস্তারে ॥ 

স্ত্র কহে প্রিয়ে শুন কহিব সকল পুন 

বসন্ত দিনের অবসানে। 
অরুণ রবিতে মুক্ত প্রদোষ সময়ে যুক্ত 

সময় এ রতি মনোরমে ॥ 

দক্ষিণ বাঁফু বিলাসিনী মনিময় স্থগঠণী 
অলম্বে ষে বেণী ভূজঙ্গিনী। 

তার সঙ্গে বেণীগণ মুরছি বিরহী মন্ 

জীবাতু শরীর আঁ্বাদিনী ॥ 

দীপ্ত চন্দ্র কাস্তিগণ প্রফুল্ল কুস্থম বন 
বিমল আকাশ মনোরম । 

তাহাতে নক্ষত্রগণ মুক্ত। ফল তুল্য ভ্রম 

তার মধ্যে বিরহীগণে ॥ 

নির্ভর অস্ুয়া ভরে তাছ। নিরক্ষণ করে 

চঞ্চল লোচনাঞ্চল আগে । 

নিরুপাম কাস্তি শোভা দেখি আখি ভেল লোভা' 

সদাই রহয়ে অনুরাগে ॥ 

লক্ষীর রমণ স্থানি উচিত যেমন কাম 
চিত্ত ছুপ্ধ সমৃত্র যাহার । 

বিভাবাদি পরিণত রস আত্ম মুকুলিত 
আসম্বাদে পণ্ডিত পিক তার ॥ 

পুরুষ কোকিল সেই ক হার সহ এই 
গুণ মুক্তা ফল স্থপণ্ডিত। 

হৃদয়ে বিরাজে যার সেই পুরুষ হয় সার 
কি বলিব বিস্তারি বিদ্দিত ॥ 

০০ 



“ই খ৮ 

৪ (ক) 

€বঞ্ব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

যার নামে যে কন্দগ প্রবেশয়ে এ কন্দর 

ব্রাজাগণ যার ত্রাসে ভরে । 

গুঞ্জর দেশের রাক্ছ দিনে থাকে বন মাঝ 

গোড়েশ্বর টল বল করে ॥ 

যাঁর কীত্তি বাঁশি বাঁশি চন্দ্র হৈতে স্থপ্রকাশি 

নীলগিরি ঠকলাস অদ্দৈত । 

হিমালস্স তুল্য যেই ক্ষীর সিন্ধু অন্থ সেই 

শারদ বারিদ আদি যত ॥ 

মন্দাকিনী জিনি কীতি মনোলাসে গ্রিগতি 

হেন কীতি পরম নির্মল । 

যজ্ঞ দানে সমু হতে নদীগণ জন্দে যাতে 

সমুদ্রে মিলায় সেই জল ॥ 

তাতে সিন্ধু শব্দ চ্ছলে সদ। যাবে স্ব করে 

জলের তরঙ্গগণ লএঢা | 

নারদ যেখানে বীণ। বাজায়ে যে মনোরম 

দেবগণ আছে মৃতি হএডা । 

পাজাগণ তথা আছে এহো] বহে ভার মাঝে 

কালাশ্রি বূত্রের প্রভা যার. 

শ্রীপ্রতাপ বূদ্র নাম আদেশিল মোরে কাম 

হবনাটক কহি আজ্ঞ! তার ॥ 

শ্কুষ পদরিবিন্দ অতে কণতিত সুগাবন্ধ 

করিতে আমারে আদেশল । 

শুন তার বিশেষণ যেক হল মনোরম 

শুন কাঁহ যাহ বিরচিল " 

মধু রিপু পদ লীলা | যুক্ত অত সুমৃহলা 

যাতে তার গুণ বিস্তারয় । 

রুষ্ঃ ত্তক্ত সখী যাতে অভিনল কাব্য মতে 

নাটক করহ সময় ॥ 



জগন্নাথ বল্পত নাটক 

এই আজ্ঞা হৈল তাঁর কহ ইয়ে কি বিচার 
কেমনে করিব আন্নাধন । 

যাতে সরম্বতী নারে তাহা কেবা অন্য পারে 

ইহাতে প্রবর্ত মুঢজন ॥ 

ইহা কহি ক্ষণ এক বিমধি্না পরতেক 
কহে ভাল হয়া! গেল স্মৃতি । 

নাট রূপে সেই বিছা স্ত্র কহে মন দিয়া 

এই কথা অপূর্ব যেমতি ॥ 

সর্ব বিদ্যা নদীগণ বিশ্বাস গান্ভীধ মন 

বীরদাত! গুণ রত্বাকর । 

বৃহস্পতি সম কীতি পৃশীশ্থর গুপ মুত্তি 

রাঁয় ভবানন্দ নাম তার ॥ 

তার পুত্র রামানন্দ রায় মহাবুদ্ধিমন্ত 

কৃষ্ণ পদ্দে অলম্কত মন । 

রুষ্ণ গুণ অলস্কত সুকীতিয়ে ভাবান্িত 

স্থনাটক করিল লক্ষণ ॥ 

প্রতাপ বূব্রের প্রিয় নাটক লক্ষণময় 

সেই সে নাটক লঙয়্া তারে । 

অর্পণ করিতে চাই স্থন্বর সঙ্গীত মই 
মাধুরী মোহন মনোহরে ॥ 

তাছাঁর বিনয় কথ। কহিব সময় গাথা 

স্থধাসিন্থু অতি মনোরম । 

তার বাণী গণাডূত অমৃত হইতে পরামৃত 
শুন তাহা অতি অনুপম ॥ 

যদ্দি নাহি গুণ গন্ধ তথাপি এ স্থপ্রবন্ধ 

মধু রিপু পাঁদ পদ্ম কীতি। 
কৃষ্ণ ভক্তানন্দ লাগি মন হল অচ্রাগী 

বিফল নহিব মোর কীতি ॥ 

২৬০১ 



২৭০ 

৪ (খ) 

তথাপি | 

অন্যার্থ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

জগন্নাথ বল্লভ নাম নাটক সে অন্গপাম 
কহিলাম সব বিবরণ । 

এই গ্রন্থ রসময় শুন ভক্ত মহাশয় 
কহে দাস এ যছুনন্দন ॥ 

অতঃপর নাটকে সামগ্রী আদেশ । 

করহ কিরূপে হবে করিয়া বিশেষ ॥ 

শুনি নটী সম্কেতে কহিল সেই কথ।। 
শুন ওহে অতিশয় রসময় গাঁথা ॥ 

মৃদুল মলয় বাতাচ1-তবীচি প্রচারে 

সরদি নব পরাগৈঃ পিঞুরোহয়ং ক্মেন । 

প্রতিকমল মধুনি পানমত্তো ছিরেফঃ 

স্থপিতি কমল কোষে নিশ্চলাঙগঃ প্রদোষে ॥১। ১৯ 

কমল কোষের মাঝে ভ্রমর শুতিয়। আছে 

সরোবরে পরম আনন্দে । 

কমল মলয় বাতে তর প্রচার তাতে 

লাগে তাতে ঘম্ন জলবিন্দে ॥ 

দেখহ প্রর্দোষ কালে নিশ্চলাঙগ মধু করে 

নিদ্রা যায় এ সাগরে । 

পরাগ লাগয়ে গায় শীত বণ হৈল তায় 

প্রেমে শুতিয়৷ আছে মধু করে ॥ 

শুনি সুত্র হর্ষ হঞা সাধু সাধু তুমি প্রিয় 
মোর মন কৌতুক সাগরে । 

বিবর্তে পড়িয়! তুমি শুন তাহা কহি আমি 

যাতে হয় খানন্দ বস্তার | 

গোপাঙ্গনা রতিধর ... মধু পানে নির্ভর 

কোল « শস শরার 

কোন পৌঢ়া বধৃগণ ডপ।4.ন বিলক্ষণ 
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জগন্নাথ বলপত নাটক ২৭১ 

হৃদয় পালস্ক পর শুতিয়াছে পীতাস্বর 
. ক্ষণ চচ্ছে স্থতি করাইলে। 

ভাল নাটক গ্রকাশিলে মনেযে আনন্দ দিলে 

ডুবাইলে কৌতুক সাগরে ॥ 

€ (ক) বেশস্থল ছেতে হেন কালে শব আইসে 

যাহ! শুনি হৃদয়ে আনন্দ পরকাশে ॥ 

তথাহি। দ্বাত্রিংশ লক্ষনৈধুক্তো। দেব দেবেশ্বব হরিঃ | 
গোপাল কাঁলকৈঃ সাদ্ধং জগাম যমুনাবনম্ ॥ ১। ২১ ॥ 

কেদার রাগেন ॥ 

মহুতর-মারুত বেলিত পল্লক বল্লী-বলিত শিখগ্ুং 

তিলক বিড়ম্থিত মরক তমণিতল-বিদ্বিত-শশধর-খগ্ুম্ ॥ 

যুবতি-মনোহর বেশম্। 

কলয় কলানিধি-মিব ধরণীমন্ পরিণত-রূপ-বিশেষম্ ॥ 

খেল! দোলায়িত মণি কুগুল রুচি রুচিরাঁনন শোভং। 
হেলাতরলিত-মধুর বিলোচনজনিত বধৃজন-লোভম্ ॥ 

গজপতি রূত্র নরধিপ-চেতমি জনয় ত মুদমনূধারং | 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু পপ মুদ্দারম্ ॥ ১। ২২ | 

অশ্যার্থ॥ গোপাল বালক সঙ্গে নান। লীগ] রস রঙ্গে 

যমুন! পুলিনে যায় 5. 

বত্তিশ লক্ষণ যুক্ত দে সবেশ্বর যুক্ত 
যায় অভি হর্ষভানে শু; র 

মরকত দরপণ চা“ -** বিলক্ষণ 

মন্দ মন্দ করয়ে গত 

চুড়ায় ময়ূর পুচ্ছ 1] :* পরব গুচ্ছ 

মহ বায় দো 'ঘ 



৭ 

€ (খ) 

বৈঞ্ব সাহিত্য 'ও যছুনন্দন 

ললাঁটে তিলক ভাঁল মরকত মশিস্থল 

বিলম্বিত যে শশোধর । 

যুবতি মোহন বেশ মাতায় গোকুল দেশ 
দেখ দেখ অতি মনোহর ॥ 

কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তাক্স 

ত্রিভুবন উজোর করিয়া । 
দেখহ তেমন হেন রতি পতি মনোরম 

পরিণতি রূপ মোহনিয়। ॥ 

সুন্দপ্প বদন শোভ। কোটি চগ্দ্র মন লোভ 

গণ্ড দরপণ দুই তথা। 

শ্রবণে মকরমণি কুগুল সে হদোঁলনি 

রূচির রূচির শোভে যথা ॥ 

ত্র সেই কথা শুনি চকিত হইল ভলী 

কহে প্রিয় কনিষ্ঠ আমার ॥ 

কুষ্ বুন্দাবনে গেলা সব সহচর মেল! 

আমর হে] সেই আনসার ॥ 

আপন উচিত্ত বেশ করি আইসে সেই দেশ 

ইহ] কহি নাটক সুত্র যায়| 

পরম আনন্দ হয় কৃষ্ণ অতি রলময় 

এ যছুনন্দন খে গায় ॥ 

এবে কহি প্রস্তাবনা অতি সুখময় । 

যাহা শুনি চিত্তমন সব সুখী হয় ॥ 

তবে প্রবেশিল। আমি কৃষ্ণের কথন । 
এখানে নির্দিষ্ট হয় উপেক্ষা বচন ॥ 

কৃষ্ণ চত্রর কহে সখা দেখি বিলক্ষণ । 

বূৃতি কন্দলের মণিমধ় বৃন্দাবন ॥ 



জগনাথ বলত নাটক ২৭৩, 

তথাছি। উদ্দাম্যহ্যতি পল্লবাবলি চলৎ পাশিম্পুশোহ্ষীস্কুরৎ 

ভূঙালিত পুশ্পনাজন দৃশো মাস্তৎ পিকানাঁং রবৈঃ | 
আরব্বোখকলিক1 লতাশ্চ তরবশ্চালোল মৌলীশ্রিয়ঃ 
প্রত্যাঁশং মধু সম্মদা্দিব রসালাপং মিথ: কুর্ববতে ॥ ১। ২৬ ॥ 

অন্যার্থ॥ কৃষ্ণ কহে দেখ সখ! বসম্ভ সময় দেখা 

পাইলু সকল বৃন্দাবনে। 
লতা আর তরু মূলে উতৎ্কপিক! নিবন্ধনে 

করয়ে নানান আলাপনে ॥ 

সুর স্ুুপল্পব পাণি স্পর্শ অন্গলব 

ভূঙ্গ আলিঙ্গিত পুষ্পগণ। 

সে যেন নয়নাঞন মত্ত পিক শব্দগণ 

মেই যেন কথা মনোরম ॥ 

লত] তরু শির চালে যেন রস আলাপণে 

অতি মদ আন্বাদে অন্তরে | 

৬ (ক) মাথা নাড়ি কথ| কয় তেমতি সাক্ষাত হয 

দেখ দেখ আনন্দ বিস্তারে ॥ 

শুনি বিদূষক কহে শুন হের আইস ওছে 
তোর সুখ দেই বুন্দাবন। 

ভোজন আলয় মোরে সুখ দেই অভিতরে 

দেখিতেই জুড়ায় নয়ন ॥ 

যে আলয়ে কোন খানে শিখরিণী বিলক্ষণে 
কোনখানে রসানাউত্তমে । 

কোথাও সুগদ্ধি ঘ্ৃত কোথাও শাল্যাভাত 

প্রাণ তুষ্ট ধার দঘরশনে ॥ 
শুনি কষ হাসি কছে স্থা তুমি ভব্য ময়ে 

পরম রসিক গুণবান। 

তোখার উদয় হৈতে, মোর বৃন্দাবন তাতে 

মরস করিয়ে অঙমান ॥ 
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সখ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বসস্তরাগেগ। তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

৬ (খ) 

অপরিচিতং তব রূপমিদং বত পশ্তদ্দিবোচিত খেলং 

ললিত বিকম্বর কুহ্ুমচয়ৈরিব হসতি চিরাদতি বেলম্ ॥ 
কলয় সথে তুবি দারম্। 

ত্বতুপমাদ্দিব সরসমিদং মম বুন্দাবনমন্থবারং ॥ প্র ॥ 

মৃহুপবনাহতি চঞ্চপপলব-কর-নিকরৈরিব কামং। 

নস্তিতুময়দিশতীব ভক্তং স-ততমিদমভিরামম্ ॥ 
স্থথয়তু গজপতি বদ্র-মনোহর মন্দিন মিদমভিধানং | 
রামাপ-দরাঁয় কবি রচিতং রসিক জনং স্থুবিধানং ॥ ১। ২৮ ॥ 

তোর রূপ পরিচয় নাহি তবু সুখী হয় 

বৃন্দাবন দেখি তাঁরা যেন। 
ললিত কুম্থম চপ বিকশিত অতিশঙ্স 

হালে যেন তোম। দেখিতেন ॥ 

মুতুন্থুপবন চলে তাহাতে পলব চালে 

যেন সেই হস্তগণ মেলি । 

তোমাঁকে নাচিতে বলে রম উপদেশ স্থলে 

এ যদছুনন্দন বলিহারি ॥ 

পুন পুন রুষ্ণ কহে শুন শুন সথা ওহে 

কোকিল গণের কগধ্বনি 

মধুর হতে সুমধুর বহয়ে অনন্দ সর 
ধ্বনি হয় কর্ণরসায়নি ॥ 

শুনি বিদুষক বলে শুন স্থা কহি তোরে । 
তোমার বংশী ধ্বনি মনোরম । 

কোকিলের ধ্বনি জিনি সর্বচিত্ত বিমোহিনী 

কে বা ত্ার করিবে বর্ন ॥ 

সেই বংশী ধ্বনি হৈতে মোর কণ্ঠ শুনইতে 
কি কহিব সে ধ্বনির কথা। 

তুমি হ বাজাও বাশী শুনি সভে মহোলাসি 

দ্বেখ করে কত মাধুর্ধযত! ॥ 



৭ (ক) 

জগন্নাথ বল্পত নাটক 

শুনি কষ চত্জর কহে শুন সখ! এই হয়ে 

তোমার যে ইচ্ছা! তাহা হউ। 
এত কহি ষছু রায় মোহন মুক্ললী বায 

কোকিল নীরব হই রহু॥ 

বিকশিত বৃন্দাবন নাচে সব শিখিগণ 

হইল বেণু শুনা 

শুনি বিদূষক কছে শুনহ রহস্য ওহে 
শুনিলাঁম তোমার বংশী ধ্বনি ॥ 

মোর কণ্ঠ ধ্বনি শুনি মোহ হয় সব প্রাণী 

কহিয়। চিৎকার করে ধ্বনি । 

ধ্বনি করে বিদূষক অবলোকিত তবু সব 
কহে সখা জিনিলাম আমি ॥ 

মোঁর ক ধ্বনি হৈতে পিক গেল চারিভিতে 

প্রাণ লয়া পলাইয়। সেই। 

কিবা গর্ব কর সখ! মোর বাণী শিলা রেখা 

তাহ! হৈল কহিয়াছে যেই ॥ 

এই মত নানা লীলা সখ। সঙ্গে নানা খেলা 

গোঁবিন্দের বিলাঁন মাধুরী । 
ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মতা! 

এ যছু নন্দন বলিহারি ॥ 

কৃষ্ণ চন্দ্র খেদ পায় কহে দেখ সথা। 

কোন বন অকরুণ ভাঙিয়াছে দেখা ॥ 

নবীন অশোক বন নবীন পল্পব। 

ভাঙগি় ভাঙ্গিয়! কেব! খেদ দেই সব ॥ 
বিদুষক বলে আমি শুনিয়াছি বাণী। 
যুখেশ্বরী গোপীগণ আছে সংগোপনী ॥ 

যে বন কুহ্ম সব হরিয়া যে লয়। 

ইছ। শুনি বিদূষক পরিহাস কয় ॥ 

২৭৫, 



২৬ 

তথাছি ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষহুনন্দন 

- তুমিহ এ বৃন্দাবন ত্যাগ না করিহ। 
আপনার বৃন্দাবন রাখিবানে চাহ || 

হেন কালে বেশস্থলে কহে কেহো কথা । 

তাহা বিববিয়া বলি অপূর্ব যে গাথা ॥ 

বৃন্দাবনে বিহুরতো মধুক্দনস্য 
বেণুষ্বনং শ্রুতি পুটেন নিপীয় কামৎ ॥ 

উদ্যন্বনোজ শিখিলীকত গাঁ লজ্জা | 

রাঁধাবিবেশ কুতুকেন সী কদস্বম্। ১। ৩৬ || 

গোঁগুকিরী রাগেণ | 

অস্যার্থ | 

কলয়তি নয়নং দ্িশি দিশি বলিতং । 

পহ্ছজমিব মৃছ্মারুত চলিতম্ ॥ 
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা । 

প্রতিপদ সমুদদিত মনসিজ-বাধা ॥॥ প্র | 

বিনিদ্ধতী ম্বহু মন্থর পাদং। 

রচয়তি কুঞ্জরগতিমন্যবাদম্ ।। 

অনয়তু বত্গজা ধিপমুদ্দিতং | 
রামানন্দ রায় কবি গদিতম্ ॥ ১1৩৩ |) 

বিহরয়ে বুন্দাবনে পরম আনন্দ মনে 

মুরলী বাজায় শ্যাম রাস । 

সে ধ্বনি শুনিয়া রাধ! ত্যাজিয়া সকল বাধ 

প্রিয় সখি সঙ্গে বনে যায় ॥। 

উদয় হইল কাম - তেজি লজ্জা ভয় মান 

লোক ধর্ম না হয় স্মরণ | 

পরম আনন্দ মনে ষাক্গ খনি বৃন্দাধনে 

মনে দেখে শ্যাম নবদ্ঘন 1 



৭ (খ) 

জগরাথ বল্পভ নাটক 

দীঘল নয়নী ধমি _ চতুদিগে নিহারিনী 
দেখিতে চাহনে ঘনশ্কাম । 

তাহাতে পঙ্কজ আখি ঘন দ্বোলে হেন দেখি 

বাহু চালে পঙ্গজিনী ঠাম ॥ 

মনে হেন কাম বাঁধে তাহাতে অস্থির রাধে 

চলি যায় মন্থর গযনে। 

সহ পদ ধরি যাহা পদ্মুবন তরে তাহা 
লাখে লাঁখে পড়ে অলিগণে ॥ 

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি গোলকে বিজ্ঞুরি ভাতি 

মৃঢু তনু করে টলবলে। 

গমন মাতঙ্গ জিতি প্রেমমন্ী সুমুরতি 

এ ফছুনন্দন সহ চলে ॥ 

বিদূষক কণ দিয়। শুনে অতি হর্ষ হয়া 
ওহে আমি জাঁনিল! জানিলা। 

রুষ্ণ কহে কি জানিলা কহ দেখি রসকল! 
তবে সেই সব প্রকাশিলা ॥ 

আমাকে পুছহ তুমি কিরূপনাজানি আমি 

শুনি ইহ! জাঁনিব পশ্চাতে । 

কহিয়া নীরব হৈল! কৃষ্ণ তাহ। লমুঝিল! 

প্রকাশ না ৫কল হিয়া যাতে ॥ 

এই কালে সখি সনে রাই আইসে বুন্দীবনে 

বুন্দাদেবী মদনিকা সাথে। 

বিদুষক আগে দেখি রুফণ কহে হয়! স্থখী 

দেখি সখ! কি কহিব বাতে ॥ 

কোন মহা ইন্দ্র জালি কনয়! পুতলি ভালি 
গড়িয়াছে যতন কনিকা । 

চলিয়া আইল পথে ভূবন উজ্ঞোন যাতে 

এই দিগে আইসে চলিরা | . . 

ব্দ৭ 



২৭৮ 

৮ (ক) 

টৈফব সাহিত্য ও ষছুনন্নন 

তশপ্মাৎ ইহার এক লই আমি পরতেক 

পলাইয়া যাই এথা হতে । 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ মু এথা মোর কাধ নারি 

কছি কহি যায় পরসিতে ॥ 
তাহ দেখি কুষ্ণ কহে ধিক মূর্খ কি কহয়ে 

কশক পুস্তলিগণ নহে । 

কিন্ত এই গোপীগণে আইস বুন্দাবনে 

কহিলাম এই তে নিশ্চয় || 

 বিদুষক নেরখিয়। দেখি হাসে হর্ষ হয়। 

তুমি যে বলিলে ভালরিতে । 

তোমার যে বন্দাবন যে নিমিভ আগমন 

সেই কার্য হইল ফলিতে ॥ 

কুষ্ণ কহে ধিক মূর্খ বৃন্দাবন সম স্থথ 

কিফল কারণ কহ শুনি । 
বিদুষক তাহ। শুনি কহে কথাচ্ছলে পুনি 

সঙ্গোপিয়৷ মুখের হাস্ছনি ॥ 

এঁষে গোপাঙ্গনা যত দাসীর অধিকামত 

ইহ] হৈতে নবীন পল্লব । 

প্রতি পালনের কাধ্য তুমি যে আইলে রাজ্য 

এই কথা কহিলাম সব ॥ 

এথা শ্রীরাধিকা দেবী সম্মুখে দেখি | 

কহে আধ্যে মনিকা কে আছে বসিয়। ॥। 

নীলোতৎ্পল দল প্রায় সৃকোমল ছবি । 
কণক নিকষ ছবি" বসন স্থলভি ॥ 

ললিত ত্রিভঙ্গ বিশ্ব অধরে ঘুরলী । 

মধুর মধুর রব করে যে খুখলী ॥ 

ক্রকামান ধন্ত নাঁচে নয়ন কাছনী | 

বনমালা ধ্লোলে গলে ঈষৎ হাসনী | 



জগরাঁথ বল্পভ নাটক ২৭৯ 

মানিক! বলে সহী না! জাঁনহ তুমি । 

তুমাঁকে যাহার কথা কহিয়াছি আঁমি ॥। 

তথাহি ॥ সোহর়ং যুব! যুবতিচিত্ত বিহঙ্গ-শাখী 
সাফাঁদিব স্কুরতি পঞ্চশরো মুকুম্দঃ | 

যন্মিন গতে নয়ন যোঃ পথি বুন্দরীগণাং 

নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সঙ্তাঃ ॥ ১। ৪৫ | 

অশ্ঠার্থ॥। এই কষ যেই হয়ে শুন সখা স্থনিশ্চয়ে 

যাঁর কথ! কহিয়াছি তোরে । 
ব্রজনারীগণ চিত্ত পক্ষগণে যাতে নিত্য 

থাকে সেই সুখ সরোবরে ॥ 

তন্থহীন অন্যকাম এই কাম মৃত্তিমান 
নব কাম বৃন্দাবনে খেলে। 

নয়ান আকুতে কথ। রঙিনী রময়ে ব্যথা 

দেখিলে না ছাড়ে হিয়া! মেলে ॥ 

৮(খট ্ুন্দরীগণের আখি  পথিষদ্দিযায় দেখি 

থপিয়! পড়ে যে নীবিবন্দ। 

আনন্দে ভরয়ে অঙ মনে ভাবে রসরজ 

এ যছু নন্দন দেখে ধন্ন ॥ 

কৃষ্ণচন্দ্র রাই দেখি আনন্দে ভরল আখি 
মনে মনে করে যে বিচাঁর। 

কি আশ্চর্য হুলক্ষণে : জন্সিয়াছে মনোরমে 

অনিরাচ্য বস্ত সর্বসার ॥ 

তথাহি।! যদদপিন কমলং নিশাকরো! বা 

ভবতি মুখ প্রতিমে! মৃগেক্ষণায়াঃ 

রচয়তি ন তথাপি জাতু তাত্য। 
মুপমিতিরগ্াপদে পদ্দৎ যদৃল্ত || ১। ৪ ॥ 



২২৮৩ 

অন্যার্থ | 

৯ (ক) 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

হবিণী নয়ন ধনি রূপে মন বিমোহছিনী 
উপম। দ্বারে নাগ্ি। 

যদি পল্প শশীহয় মুখ চক্র উপমায় 

নাহিক তাহাতে খেতি নাঞ্রিও ॥ 

চরণ উপম কন্সি যাছে নখ চজ্জাবলী 
চরণ উপম! দিতে নাএিও। 

তন্তে বিশারি মই সে হো! স্ৃতাপিত হুই 
কনকে কাঠিন্য উপজাই ॥ 

এই মত মনে শ্থাম ভাবয়ে রাধিকা নাম 
মনে রহে রাই মুতিমান । 

যথা থা! আঁখি পড়ে সব গৌরে কাস্তি হেরে 

মনে মনে সেই গুণ গান ॥। 

বিদুষক তাহ শুনি কহিতে লাগিলা। 

শুন সখ তুমি মনে যেই ত ভাবিলা।। 

দ্াসীকা অধিক গোপীগণ দেখি মনে। 

উৎকন্ঠিত হিয়া তব হইল এখনে ॥ 
আইস গোপিক। দেখি শিয়া! পথে । 

শিখনিনী রসালা খাইয়ে ভালমতে ॥ 

আপনেহ সুখিনী কৰিয়ে গিয়ে তথা ৷ 

মধ্যাহ সময় হেল আসি দেখ এথা ॥ 

কর বিস্তারিয় হাস্য করে অন্তক্ষপে । 

কহে ওহে সখীগণ পরিক্ষিলু কেনে ॥। 

গতি বেগ গলিত হইল কি কারণে । 

ইহা! কহি গগনিক। তুজে অনুক্ষণে ॥ 
নহিলে স্থকিত গতি কেনে ব্যোম মাঝে । 

ইহ] শুনি কৃষ্ণচন্দ্র পড়িল যে লাজে ॥। 
বিদূুধক ইহা দেখি লোচন্দ ভুরুতে । 

শিক্সখিয় কষ্চঙ্ লাগিল কহিতে ॥ 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক ২৯১ 

আমিহ বণিষে সখ্য এ রবিমগ্ুল। 
এত বলি বর্ণে সূর্য্য মগ্ডল কৌশল ॥৷ 
বিশ্বকর্মা যবে সর্ব চক্র গড়াইল। 
তবে চক্রগুলি তারে ভ্রমি ভ্রমাইল ॥ 

অগ্যাপিহ সেই ভ্রমি সংস্কার হইতে। 
এ রাধা মণডলে ভ্রমিত। আমি চিত্তে। 

ওথ! মদনিক। সখী সুবদনী প্রতি । 

চিরবন ভ্রমি শ্রাস্তি হইল। সম্প্রতি ॥ 

আঁইসহ সভে শ্রম করি নিবারণ। 

এইরূপে গেল৷ রাই আপন তবন ॥ 

কৃষ্ণ গেল! সখ! মেলে পরম আনন্দে । 

সর্বে গেলা স্থানে স্থানে রসময় কুঙ্জে | 

ইহা দেখি যছুনন্দন পরম আনন্দ । 
পূর্ব অন্ুপারে কহে প্রথমের অঙ্ক ॥ 

ইতি শ্রী জগন্নাথ বল্পভ নাটকে পূর্বরাগ বর্ণনে নাম প্রথমঃ অঙ্ক ॥ ১॥ 
৬০ 

৯ (খ) 

ঙ ০ ০ 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

জয় জয় শ্রু চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াদৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ || 
জয় জয় প্ী গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞ্রি। 

ভক্স শ্। আচাধ্য প্রভু পদে দেহ ঠাঞ্ি ॥ 

কহিব অপূর্ব কথা শুন তক্ত গণে। 

প্রেম ভক্তি হয় রাধা কৃষের চরণে ॥ 

তবে ত প্রবেশ হৈল! মদনিকা আঁসি। 

সম্মুখে হালিয়৷ কহে পরম হরনি ॥ 

অশোক মঞ্জরী কেনে আইসেন এখ!। 
অনুমানে বৃঝি যে আছয়ে কোন কথ! ॥ 



৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও খছুনন্দন 

অশোক মঞ্জরী কছে বন্দিক্গে তোমারে । 

এক কথা আমি তবে পুছিযে তোখারে ॥ 

কহ কেনে ভাব তুমি আশ্রিত হইয়। 
চিস্তিতে চিস্তিতে কোথ! যাইছ চলিয়া । 

মদনিকা কহে বাছা কছিয়ে তোমান্ে ॥ 
মহতিয়্। বার্তা এই অতি অপ্রচারে |॥ 

অশোক মঞ্ডরী কহে কেমন দে কথা । 

মদনিক1 কহে বাছ! অতি অদভূতা || 

প্রিয় সখী রাধালয়া কুস্থম তুলিতে । 

তারা গেলা তুমি তাহ! না! জান সুরিতে |) 

অশোক মণ্ডরী কহে সেতো সত্য হয়। 

আমি না জানিত তাহ কহিল নিশ্চয় ॥ 
মদনিক কহে রাই লঞ বুন্দাবনে । 

প্রবেশ করিতে এথা এক বিলক্ষণে ॥ 

অশোক তরুর মূলে খেলে শ্যাম বাক্স । 

বাইকে দেখিয়া তিহো। কহিল আমায় ॥। 

অশোক মঞ্জরী কহে রাধিকার হিয়ে । 

অনঙ্গ নির্ভর কি যে বিলাস করয়ে ॥। 

মদনিক1 বলে হক্স কি পুছহ মোরে । 

কেমন আছয়ে রাই পুছিয়ে তোমারে ॥ 

অশোক মঞ্জরী কহে শুন দেবী তবে। 

কৃষ্ু পার্থ তুমি কেনে যাইছ বা এবে ॥ 

মদনিক। বলে এই যাই কৃষ্ণ পাশে । 

অশোক মঞ্জরী শুনি কহে মম হাসে | 

কহ দেখি লঙ্জাশীল! রাধিক] সুন্দরী । 

তাহার হৃদয় ব্যথা জানিবা কি কনি ॥ 

মদনিক1 কহে বাঁছ। তুমি অবোধিনী । 

দে হে! কি গোপন রহে শুন সে কাহিনী ॥ 



জগরাথ বল্পত নাটক ২৯ 

তথাহি ॥ বৎস অবদ্নেব এপাবন্ম বালানাং হৃদয়ে থিরং | 

যাব ছিষমবাণস্য ন পতস্তি শিলীমুখাঃ || ২। ১৫ ॥ 

অন্ঠার্থ।। লজ্জারত্ব বালাগণ হৃদয়ে ভাবত । 

১০ (ক) কামবাণ শিলীমুখ নাঁপড়ে যাবত ॥ 
অশোক মঞ্জরী কছে তত বিবরিয়া । 

কহ দেখি কি বা রূপ নিরূপিলে তাহা ॥ 

তিঠোই তোমাকে কিছু স্ফুট করিয়াছে । 

কিন্ব। তুমি অনুমানে কাধ্যে বুঝাইছে ॥ 

মদনিক] কহে শুন সে সব আখ্যানে। 

যে লক্ষণ দেখি আমি কৈল অন্ুমানে ॥ 

তথাহি | শশিনি নয়নপাঁতো নাদরাতুন্মদদানাং 

রুতমনুচ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন । 

প্রতিবচনমপার্থং যৎ সখীনাঁং কথান্থু 

স্মরবিলসিতমন্তান্তেন কিঞ্িৎ প্রতীতম্ || ২। ১৯ 

গান্ধার রাগেন। হরি হরি চন্দন মারুত পিকরুতমন্ততরতক্ছ বিকারৎ। 

অস্থার্থ। 

তিয়ফিতুমিব সা কতি কতি নহুস! রচয়তি ন শিশু বিহারম্। . 
উপনত মনসিজবাঁধা । 

আভনব ভাবভবানপি দধতী শিৰ লীদতী রাধা ॥ ঞু ॥ 

অভিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদশখ্ুকপাননুবারং। 

রহসি হুটাহুপযাতি সখী মন্থরচয়তি সৌহন্দসারম্ ॥ 
গজপতি রুদ্র মনোহর-মহরহরিদমন্ রসিক সমাজং | 

রামানন্দ রায় কবিভশিতাং বিহরতু হরিপদভাজং ॥ ২। ২* | 

দেখিয়া পৃথিমা শশী কহে বহ্ছি রাঁশি রাশি 
পোড়াইছে মোর তন্ুমন। 

এতেক কছিলে কোপী রছে সভে তনু ঝাশি 
তেতেন্ি কহে মন বেদন ॥ 



বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সখিহে এতছ বেদনে ধনি রাঁই। 

অছ্িনব প্রেমপাহ ব্যথা পায় হিস্কা মাহ 

বেকত করিতে কেহ নাঁঞ্ও ॥ 

কোকিলের ধ্বনি শুনি চমকিত হুয়া ধ্বনি 

কর্ণ বাপে ছই হস্ত দিয়া । 

কহে কি ষে বজ্লাথাত জমাঁইছে উৎপাত 
প্রাণ রাখি কেমনে করিয়া || 

সত্খীগণ পুছে যবে উত্তর না করে তবে 

অবনত মুখী হয়৷ রহে। 

মলয় পবন পাই ঘর্ম পড়ে অঙ্গ মই 
কহে কিবা বিষে গরান্য়ে ॥ 

কারণ নাছিক জান জল গলে সে নয়ন 

অনুক্ষণ নাহি অবসর । 

নিভৃতে সখীর কাপে কহে কথা অনুষ্ঠানে 

না কহয় কি তার অস্তর ॥ 

এই সব অনুষ্ঠানে জানিলুত অন্ুমানে 
যাহারে পীড়ন অতিশয় । 

যার ব্যথ! সেই জানে বচন কহয়ে আনে 

অতএব কহিল নিশ্চয় ।॥। 

ভুমি এবে ষাবে কোথা কছে আপনার কথ 

শুনি কহে অশোক মগ্জরী । 

আমি রাইর তরে যাই অতি ব্যথা ভরে 

রাইর আদেশ শিরে ধরি ॥ 

কহিয়াছে কুধামুখী শুন মোর প্রাণ লখি 

যাহ তুমি বৃন্দাবন মাঝে । 

খমভিনব পদ্ম দল শধ্যা অতি মনোহর 

শুতিব সেই পুষ্প সেজে | 
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অতএব তুমি জায়া মৃণাল পপ লয়া 
স্বরিত ছি আনিবে এখায়। 

সেই অর্থে আমি যাই পুষ্প আনি দিতে চাই 
এ যছুনন্দন মনে ভায় ।। 

ম্দনিক। তাহ শুনি মনে মনে গুণে। 

ওহে তুমি নিষ্ঠুরতা কাম ধন্র্বাণে | 
১১ (ক) শুনিয়াছি আজি আমি সে সব বৃত্তান্ত । 

রাধিকার কাম বাণ বেদন নিত্যাস্ত || 

দক্ষিণ অনিল বহে কোকিলের ধ্বনি । 

বাঢ়াইছে কাম ব্যথা কাপয়ে সে ধ্বনি ॥ 

অতএব মনে মনে স্বিচার করি। 

কহে আর ব্যথা আমি সহিতে না পারি ।। 

প্রাণ যায় সেই ভাল সে উপায় করি। 

কিঞ্চিত সুমুখী হয়! সখীকে ত৷ বলি ॥ 
কহয়ে মর্ষের কথ নিঞ্জ সখী প্রতি। 

তোমার হিতে করি নিভৃতে যুকতি ॥ 

তোড়ীয়াগেন ॥ 
বিদলিত সরসিজ দলচয় শয়নে । 

বারিত সকল সখিজন নয়নে ॥ 

বসতি মনো মম সত্বর বচনে। 

পূরয় কাঁমমিমং শশীবদনে ॥ 

অভিনব বিষ-কিশলয়চয়-বলয়ে । 

মলয়জ-রস-পরিষেবিত-নিলঙ্ে ॥ গর ॥ 

সুখয়তু বদ্রং গজাধিপ-চিত্ং | 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং ॥ ২। ২৪ || 

অন্তার্থ ॥ শুন সখী ভোমারে কহিয়ে এক । 

্ অক্ঠর বেদনা না জানে যে জনা 

কাহ। কহি পরতেক ॥ ফু | 



সপে 

১১ (খ) 

টৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

অন্য সখীজন না জানয়ে যেন 

তেমন করিহ কাজে । 

সরসিজ দল শয্যা হুলীভল 
তাহাতে করিতে ব্যাজে । 

নবীন পদ্দম্ দল মনোরম 
স্বণাল স্থসমআন । 

নবীন পল্লব আনহ এসব 

শয্যা] কর নিরমাণ ॥। 

মলসসজ রস সেবিত সুবাস 

করহ সুগন্ধি দিয়। 

রচহ সেজন্সি ভাতেই সাস্তরি 
শয়ন করিয়ে গিজা ॥ 

এই কথা গণ শুনি সবীগণ 

মনেতে পাইয়া হুঃখ--. 
প্রেম পরিপাটি উঠি মন তটি 

কিকরেকি কহেভৃক॥ 

ভাবি মদনিক। ব্যথা পায়াধিক 

কহে যাহ সেই কাজে । 
পথে অবিরোধ মঙ্গল প্রসাদ 

হউক সকল অব্যাজে ॥ 

আম হ গমন করিয়ে এখন 

মুকুন্দ আছয়ে যথা । 

অশোক মঞ্জরী কহে নতি করি 
চলিয়া! গেলেন তথ! ॥ 

তবে মদনিকা ফিরি চলিম1 যাইতে । 

আকাশে অগ্জ:ল বান্ধি কহছে বিনিতে ॥ 

ওহে শুক শাপ্সি জান কষ আছে কোথা । 

কহিব তাহারে কিছু আছে গুপ্ত কথা | 
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শুক শারী কহে কষ্ঃ ভাগ্ডান্নী তলায়। 

বসি সী দুজনায় যুকতি করয় | 

শুনি মনিকা কছে যাই কৃষ্ণ ঠাঞ্ি। 

পাঠায়েছে শশীমুখী আছয়ে তথাই | 

অতএব তথা যায়া নিভৃতে থাকিয়া। 

শুনিব বৃতাপ্ত সব একাস্ত করিয়া | 

এত কহি চলিয়! গেলেন তিহো তথ! । 

কৃষ্ণ আর শশীমুখী প্রবেশিল! তথ ॥ 

শশিমুধী কৃষ্ণ দেখি আইস আইপ কহে । 

শশিমুখী কাঁমলিখা সমপিল ঘ্রাহে ॥ 

কুষ্ণচন্দ্র তাহ! পায় পড়িতে লাগিল। | 

অক্ষরের পুক্তি দেখি আনন্দ হইলা ॥ 

তথাছি ॥ স্থইরং বিজ্জমি বিতাতা'ং লম্ভই মতাশো কুখুহুজ্জসং বলিতাঁং। 

দীসসি সতাল দিসান্ তুমং দীসই ন কুত্তাবি ॥ ২।২৯॥ 

যথারাগেন ॥ শুন্ শুন হাম রায় এ যুক্তি তোমা সভায় 

নিবেদন করিয়ে সভায় । 

অবলা মুগধী প্রাণ লইবার অনুষ্ঠান 
করিয়া কেমন উপায় ॥ 

তুমিত আমার প্রিষ্া সুদ জানিয়ে ইহা 
দর্শন কি পাঁব এই বনে। 

এ সব ন। দেখি যবে তোমার ন। দেখি বে 

মদন না দেখি কোন স্থানে ॥ 

১২ (ক) পত্র পড়ি কা মনে কহে সেই অনষ্ঠানে 
অতি রাগ হইল ইহার । 

ইহাতে জানিতে চাই উদ্দাপীন প্রায় হই 
কেমন হাদয় রাগ তার ।। 



২৮৮ বৈষ্ব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

এতভমতে তারি শ্যাম আঁকার গোপয়ে কাম 

প্রকাশ করিয়া কহে কথা । 

সেই কথা শুনি সভে ' অপুর্ব আনন্দ পাবে 
এ যছুনন্দন বিরচিতা ॥ 

তথাহি ॥ কোঁবাহয়ং মদনাভিধঃ কথমিতঃ কিন্বাপরাছং তয়া 

যেনাক়্ং বিদয়ং ছুনোতি স্ুূশং কংসম্ত কিকোহপসৌ । 
(সাটোপৎ ) তদাদেশান কাস 
অদ্ভৈনং ভূজযুগ্মমাত্রশরণঃ সর্মস্য বালামিম। 

মধ্যগ্রাৎ রচয়ামি কিং মক্সি সতি ত্রাসো ব্রজন্ত্রীনে ? 

অন্তার্থ | কে বাসে মদন নাম বাড়ী তার কোন স্থান 

অবলারে কেনে বিদ্ধি মারে । 

অবলার কিবা দোষ তবে কেনে করে রোঁষ 

বিদ্ধয়ে বড়ই হুষ্ট সরে ॥। 

কংস রাজার কোন চর আইল ব্রজমগ্ডল 

অবলারে বধ করিবারে। 

কহিয়া সাটোপ করি কহে কৃষ্ণ পুন বেরি 

কোথা সেই দেখাহ আমারে || 

আমার বাহুর বলে 'মান্সিব তাহারে হেলে 

রাখিব অবলাগণ তাথে। 

'- "করিব নারী. আমাঁতে অবল! হেরি 
সে করিব ছুংখ যাঁয় যাতে ॥ 

আমি এথা বিদ্তমানে . কিবা ত্রাস গোপীগণে 
ক্ঘচছন্দে থাকুক গৃহ মাঝে। 

এ কথা কহিতে শ্ঠাম অকস্মাৎ সেই স্থান 

বিদূষেক আইল ব্যাজ | 



জগরাখ বল্পস নাটক ২৮৯ 

আমি কহে কথা শুন কংসচর নহে পুন 

মদন তাহার নাম হয়। 

১২ খ) ত্মাৎ ব্রাহ্মণ আমি মোর কি করবা তুমি 
বল দেখি করিয়া! নিশ্চয় ॥| 

কৃষ্ণ কহে ধিক্ তুমি অতি মূর্খ জানি আমি 

পরিহাস কি কাজ এথায়। 

সময় জানিয়া কথ! না কহ পাইয়া ব্যথা 

দুর কর ভগু ব্যবসায় ॥ 

বিদূষক কহে পুন শশীমুধী কহি গুন 

আমার অভঙক্ষ্য শ্যাম রায়। 

লড. ডুকা যুগল আনি সখা হস্তে দেই তুমি 
তবে সেই করিব সহায় | 

এই সব কথা গণে প্রকাশিয়। সেইস্থানে 

মদনিক। গুপ্তে থাকি তথা । 

শুনে সব বাতাগণ আনন্দে ভরিয়! মনে 

এ যছুনন্দন মতিমাতা! ॥ 

মদনিক1 তবে কহে এই শশীমুখী | 

বিশিষ্টত দুতি হয় অতি বুদ্ধিমতী ॥ 
বুন্দাবনে ক পাশে আসিয়া সকল। 

রাধ। রূপগুণ কথ প্রকাশে বিরল ॥ 

আশক্তি করিতে ইহো। স্বপপ্ডিত অতি । 
জানিলাম ইহ] হৈতে দেখি এই রীতি ॥ 

তথাহি ॥ অমুস্তা প্রোন্মীলৎ কমল মধুধার! ইব গিরো 
নিপীয় ক্ষীবন্থং গত ইব চলন্সোলিরধিকম্ । 
উদঞ্চৎ কামোহপি ন্বন্দয়-কলা গোপনপরে! 

হব্রিঃ শ্বৈরং নৈরং স্মিত হৃভগমূচে কথযিদম্ ॥ 
তন্তবতু অতিভূমিৎ গতো! রাঁগে। মাঁধুর্যমাবহতি ॥ ২। ৩৩ ॥ 
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২৯৪ বৈষ্ণব পাহিত্য ও ষছুনন্দন 

অন্তার্থ। রাধারপ গুণ কত সথী কহে যত যত 
তাহা শ্তাম গুনে কর্ণ পথে। 

পদ্ম মধু রাগ প্রায় পীয়ে কণ অলি যায় 

শির ধুলাইছে মত্ত যাথে ॥ 
গোবিন্দ হৃদয় কাম উদর যে মনোরম 

গোপন করিয়! কছে দিখি । 

গ্বচ্ছন্দে শ্বচ্ছন্দে মনে নহিলে এমন ভণে 

স্মিত রুচি মুখ প্রফুল্লাখি | 

১৩ (ক) তম্মাৎ রাধিকা প্রতি দেখি কষ রাগ অতি 
রাগের মাধুরী যাঁহে রহে। র 

হউক হউক রাগ রাধার সৌভাগ্য ভাগ 
এ যছুনন্দন দাসে কহে ॥ 

কৃষ্ণ চন্দ্র পুন পত্র পড়িয়। দেখয়ে । 
কহে সখা পত্র আমি স্মরণ করিয়ে ॥ 

পত্রে লেখিয়াছে মোর দেখি অনুক্ষণ। 

আমি না জানিয়ে কিছু সে বাত কারণ ॥। 

তথাহি ॥ গোপাল বালক কৃতো যমুন। তটান্তে 

বন্দাবনে কিমপি কেলি কলাং ভজামি । 

কস্মাদিয়ং দিশি স্ষুটরূপ ভাজং 

মাঁমেম পশ্যাতি কুরঙ্গ কিশোর নেত্রা ।। ২। ৩৪ ।। 

সামগুজ্জরীরাগেন ॥ 

গোপ কুমার সমাজামমং সি পৃচ্ছ কদাগ্চুগতোইহৎ । 

কথমিব মাঁমনু পশ্ঠতিং দ্িশি দ্িশি কথমিব কলয়তি যোঁহষ্ ॥ 
সখি পরিহর বচন বিলানং ।' 

গোপশিশুনাং বিদিত মিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসিম্ ॥ ক্র ॥ 
যদদিচ কুলাচলয়াপি কুলখিপতিরনক্ব! পরিহরনীয়। । 

কি মতি তদা ময়ি রতি রতি বিকলা বালে কিল করণীয়া ॥ 



অন্তার্থ ॥ 

১৩ (খ) 

জগন্নাথ বল্প নাটক 

গজপতি রুত্র মুদে মধুক্দ্দন বচন মিদং রূসিকেযু। 
রামানন্দ রায় কবি তণিতং অনয়তু মুদমখিলেষু ॥ ২। ৩৫ ॥ 

গোপাল বাঁলক সঙ্গে যমুনা পুলিন রঙে 

বুদদাবনে খেলে নানা খেলা । 

তবে কেনে নিশি দিশি মোরে দেখে অহিশি 
কুরঙ্গ নয়নী ধনি বালা ॥ 

গোপের কুমার গণ সমাঝয়ে বিলক্ষণ 
জিজ্ঞাসয়ে কোথ! গেল মুগ্ি। 

তবে কেনে মোরে দেখে নিশি দ্রিশি মোরে লেখে 

এই কথা হয় মোহ মই ॥ 

সখি হে দুর কর বচন বিলাস । 
গোপ শিশুগণ মাঝে ব্যক্ত হবে পাব লাজে 

করিবেক হাস্য পরিহাস ॥ 

বুলাঁচলে কুলবতী সদাই করয়ে স্থিতি 
যদ তাহ! তেজিৰে আপনি । 

আমি কি কহিব তবে রতি বিকলত ভোরে 

পুন যেন একথা না শুনি ॥ 

এত শুনি শশীমুখী পূন বিচারয় । 

ইহাতে এতেক প্রেম রাধিক] করয় ॥ 

তশ্মাৎ ইহাকে এবে কি কহিব আমি। 
উপায় ন! দেখি কিছু কি হবে নাজানি ॥ 

এই কালে বিদুষক লাগিল! কহিতে। 
কি বা কাজ দুষ্ট গোঁপীগণের কথাতে ॥ 

দেখ দেখ সখা হের যমুনার জলে । 

রাধার কিরণে হংসী চলি চলি বুলে ॥ 

কমল গুচ্ছের মাঝে প্রবিষ্ট হইলা। 

ভ্রমর সে তার ছায়া নিবারণ কৈলা ॥ 

ক 
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১৪ (ক) 

তথাছি। 

অন্যার্থ। পড়িয়াছে কুলবতী 

তাহা ব্যর্থ অকারণে 

টব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তাতে খেদ পায়া হংসী নাহিক উপায়। 

রবির কিরণে জালা সহন মন যাক ॥ 

শুনি তার বাণী কুষ্ণ মনে মনে গুণে। 

আশ্চর্য্য বচন ভর্গি অতি বিলক্ষণে ॥ 

মনেতে ভাবিয়! কৃষ্ণ কহে প্রকাশিয়! | 

ধিক মূর্থ অগ্রস্তত কথ। কি কহিয়! ॥ 

বিদুষক কাহে কহ অপ্রস্তুত কহিলে। 

সক্ষাঁতে সে সব আমি রহশ্য দেখিলে ॥ 

তথা মদ্দনিক। দেখি রহশ্ত সকল। 

মনে করে দেখি ইবে আছে যে কুশল ॥ 

কুষ্ণ অনুরাগ আছে রাধিকা উপর । 

কৃতার্থ হইল রাই জানিল সকল ॥ 

শশীমুখী প্রকাশ করিয়া কিছু কহে। 

তৃমি মহ] ভাগ্যবান কহিলাম তোহে ॥ 

অনুগত জনে যে বঞ্চনা অতিশয় । 

তোমা সভাকারে এই অশ্থচ্ছতা হয় ॥ 

কৃষ্ণ কহে ভদ্র শুন কহি যে প্রমাণ। 

একথা কহি আমি তব বিদ্যমান ॥ 

দয়িতো দয়িতস্তশ্তা বালেয়ং কুলপালিকা । 

অকাণ্ডে কিমসৌ মুদ্ধে ধত্তামাঁচাঁর বিপ্লাবং ॥ ২। ৪২ 

কূল রক্ষা কর্তব্য তাহার । 

কেন ইহা তেজিল বিচার ॥ 

বিদুষক কহে হের শশিমুখী বোল ধর 

সখা মোর ধর্মশীল অতি। 

উ কথাতে কাজ নাঞ্ি ঘরে যাঁছ ভাল চাই 

সখা মোর বড় শুদ্ধমতি | 

সদ কুলে যার স্থিতি 

কুলাচার বিনাশনে 



১৪ (খ) 

জগনাথ বসত নাটক 

এত কহি কৃষ্ণ হিয়ে হত দিয়! পুন কহে 

শশিমুখী উতৃপ্ঠ না হয়। 

রাধিক! সুন্দরী হেরি হিয়ায় হিয়ায় ভরি 

সখ] হিয়া! কুরমি করয় ॥ 

তাহ! আমি ব্যক্ত করি তোর বাক্য শিরে ধরি 

শুন সথ! সত্য এই কথা । 

স্বপ্নে তুমি রাধা রাধা নাম জপিয়াছ সদা 

এই বাক্য না হয় অন্যথা ॥ 

ইহার প্রার্থয়ে তোপে তবে যে উপেক্ষা তারে 
পশ্চাৎ হইব বিপরিত । 

কহিলাম সব কথা হিয়ার পাইবে ব্যথা 

বুঝিতে না পারি কোন রীত ॥ 

কৃষ্ণ কহে মূর্খ ভুমি ত্বপ্পে দেখিলাম আমি 

তাহু। তুমি জানিবে কেমনে । 

বিদূুষক কহে ওহে স্বপ্রে কি পাসর তাহে 
মোর বাক্য পিষ্ট পেষী সনে ॥ 

শুনি কু মনে মনে কহে সত্য নহে আনে 

যস্তপি চঞ্চল বটু বাঁণী। 

পরিহাস দোষ কথা আপন। করয়ে এখা 

বুঝিয়ে সকল মন মানি ॥ 

ভাল তাথে খেতি নাঞ্তিি তথাপি জিজ্ঞাস! চাই 
সহজে সে রমণী বালিক। ৷ 

মন নিষ্ঠা জানিবারে পুন জিজ্ঞাসিব তায়ে 

সেই হয় স্ুযুক্তি অধিক ॥ 

যেই নিষ্ঠা মনে করি প্রকাশ করয়ে হরি 

শুন ভত্্রে নিবতাছ তারে। 

আশ্চর্ধ্য অকাধ্য হেতে অত্যন্ত সাহস মতে 

ভাল নহে কহিন্ধ তোমারে ॥ 

২৯৩ 



৮৪ 

তথাহি ॥ 

অর্খান্ত ॥। 

বৈষ্*ব সাহিত্য ও ষভুনন্দন 

কছি বিদূষক প্রতি কহে সখা শুদ্ধমতি 
যাহ যাহ বস আন গিয়া । 

শশিমুখী তুমি যায়া নিবর্তাহ বুঝাইয়া 

তাহারে কহিক্সা বিচারিক ॥ 

মলার রাগেন 

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী । 

রবি মলুনৈক বুষস্ততি রজনী ॥ 
কুল বনিতাঁনমিদ মাচরিতং । 

পরপুকুযষাঁধিগমে গুরুহ্ুরিতং ॥ 

শশিমুখি বারয় বারিজ বদনাং। 

অঙ্চচিত বিষয় বিকশ্বর ম্দনাং ॥ প্র ॥ 

সা যদি গণয়তি ন কুল চরিত্রং ৷ 

কি মতি বয়ং কলক়়াম ন চিত্রং ॥ 

উদদয়তু কুত্র গজাধিপ হৃদয়ে । 

রামানন্দ ভণিত মতি সদয়ে || ২। ৪৬ || 

শশী প্রতিরাগ কিস়ে- নলিনী অস্তরে রহে 

কভু নাকি শুনিয়াছ ইহা । 

রজনী কখন নাকি ক্ুর্য্যকে বাচ্ছন্মে রভি 

অতিশয় বিনতি হইয়। ॥ 

কুলের বণিতা যেই পরপতি ইচ্ছে সেই 
অতি পাপী বেদ নিনধপণ। 

অতএব শশিমুখি বার গিয়া পদ্ম মুখী 

অনুচিত সেই কর মন ॥ 

তিহো। যদি কুলশীল লজ্জাভয় না গশিল 

. অন্তের তাহাতে কিবা খেতি । 

আমরা কি না দেখিব কক্কনাদি না শুনিব 
না লইবকে এত কুরিতে ॥ 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক ২৯৫ 

এত শুনি শশিমুখী হদয়ে হইল] ছুঃখী 

আইলেন রাধিকার পাশে । 
১৫ (ক) অপূর্ব অমৃত কথা৷ পরাম্ৃতা নন্দলতা৷ 

এই গায় যছুনন্দন দাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীজগরাথ বল্লভ নাটকে পূর্বরাগ পরীক্ষা বর্ণন নাম হিতীয়োহঙ্ক। 

তৃতীয় অন্ক 

জয় জয় কষ চৈতন্য দয়ানিধি । 

জগ়্ নিত্যানন্দ রায় দয়ার অবধি ॥ 

জয়াছৈতাচাধ্য জয় বপ সনাতিন। 
জয় স্বব্ূপ পরমাঁনন্দ কৃপ। পৃর্ণোতিম ॥ 

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। 
জয় শ্রীজীব গোলাঞ্ি ভু রঘুনাথ ॥ 
রায় রামানন্দ বন্দো! যার এই গ্রন্থ। 

মুগ প্রেসহীন তাঁর কিবা পাব অস্ত । 
তাঁর কৃপা হয় যদ্দি তবে কিছু লেখি । 
প্রাকৃত প্রবন্ধে গ্রন্থ লেখি তাহা দেখি ॥ 

এবে কহি শুন ভক্ত গোবিন্দ বিলাস। 

অপূর্ব এ সব কথা মনের উল্লাস ॥ 
অশোক মগ্ডরী আদি প্রবিষ্ট হইল] । 

কৃষ্ণের যতেক কথা কহছিতে লাগিল! ॥ 

তন্মাৎ যাইতে কিছু কি কহে বচন। 

অগ্রে অবলোকি তথা করিলা গষন ॥ 

দেখি লঘু লঘু কথা তার! সব কহে। 
দেখিয়া আঁপন মনে যুগতি করয়ে ॥ 

অতঃপর এই স্থানে না যাইব আমি । 

যুক্তি স্থানে গমন নহে যুক্তি শাস্্বাণী ॥ 



২৯৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এত বিচারিয়ে তি হো! গমন করিলা। 

তথ! মদনিক। শশিমুখী প্রবেশিল! ॥ 

রাঁইকে প্রবোধ করে কৌশল করিয়া । 

কষ ধৈছে কহিয়াছে তৈছন করিয়া ॥ 

পতিব্রতা কুলবতী অতি লজ্জাশীলা। 

এমন অনস্ত গুণ ভূবন ভবিলা ॥ 

১৫ (খ) বজমাঁবঝে রূপে গুণে ধন্য ধন্য তুমি । 

নিন্দা কার্ষ্যে ক্ষমা] দেহ কহিলাম আমি ॥ 

এতেক শুনিয়া রাই সুদীর্ঘ নিশ্বান। 

মহাতপ্ত শ্বাস ছাড়ি কহয়ে হতাস ॥ 

সত্য আমি জানি কৃষ্ণ উপেক্ষিলা মোরে। 

আমি তার যোগ্য নহি কহিল তোমারে ॥ 

আমি কি করিব মোর মন বশ নয়। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঝুরে সদ1 অন্য না জানয় ॥ 

তথাহি পঠমঞ্জরী রাগেন১ ॥ 

কুলবণিতা জনধৃতমাচারং | 

তৃণবদদগণয়ং গলিত বিচাঁরং ॥ 

শিব শিব কিম্বাচরি তমশস্তং | 

বিধির ধুনা বদ বশয়তু কম্তং ॥ ধু ॥ 

শিশুরপি যুবতিরিবাহছিত ভাবা । 

বিগলিত লঙ্জিত মহুমিব ক] ব৷ ॥ 

গজপতি রুদ্র মুদে সমুদিতং | 

রামানন্দ রায় কবি গীতৎ ॥ ৩। ৩॥ 

অন্যার্থ ॥ এ কুল বণিতা গণ কুল রক্ষা সদা মন 

এই তার সহজ আচার। 

তাহ। আমি তৃণ প্রায় করিয়। সদাই তায় 
মনে কৈল গশিয়। বিচার ॥ 

১। রসিকমোহ্ন বিদ্টাভূষণ সম্পাদিত জগ্রাথ বল্পভ নাটকের সংস্কত ফ্লোকে “সামগুজ্জরী 

সাগেন' উল্লিখিত আছে। 



১৬ (ক) 

'থাহি | 

অস্যার্থ ॥ 

জগন্নাথ বল্পভ নাটক ২৯৭ 

হরি হে ছেন অমঙ্গল কাধ্য হেল। 

বিধি বিড়ম্বন। করে সকল বিচার হরে 
বিধি মোরে এত ছুঃখ দিল ॥ পক ॥ 

অল্প বন্রশ মোর ইহাতে হল ভোর 
যুবতির হেন নহে ভাল । 

লজ্জ! গেল ধর্ম গেল বিচার আচার গেল 

মোর দশা হেন কেনে হল ॥ 

শঙীমুখী কহে তব বৃত্তান্ত কহিয়ে সব 
আপনি বিচার কর ভুমি 

সকলি বিচার জান তোছে কি কহিব জ্ঞান 

স্ববিচার করহু আপনি ॥ 

শুনিএা তাহার বাণী কহিতে লাগিল ধনি 

যাতে মন অতি তাপ পায়। 

কি কহিব প্রেম কথ! সকলি অমৃত গাথা 

এ যছুনন্দন দাসে গায়। 

শ্রাঁবং শ্রাবৎ স্থসাম শ্রুতিসমিত পরব্রক্ষ বংশীপ্রস্যতং 

দর্শং দর্শং ত্রিলোকী বর তরুন কল! কেলি লাবণ্য দারম্। 

ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুগ্যদ্বামপি-কুমুদিনী বন্ধুরোচিঃ সরো চিশহায়ঃ 

শ্রীকান্ত সম্ভং দহতি মম মনে মাং কুকুলাপগ্নিদাহুম্ ॥ 

সখি হে, এবে আমি কি করি উপায়। 

মোর মন মোরে জারে তুষানলে গুড়ি মারে 
অতএব দোষ দিব কায় | 

শুনিঞা শুনিএ বাশী ধ্বনি কর্ণ মহোল্লাসী 

পরব্রহন্ধ ধ্বনি সেই। 

পাষাণ করয়ে পানী যাতে নারী বিমোছিনী 

সদ! মন সে গান শুনই | 



২৯৮ বৈষ্ৰ সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ব্রেলোক নাহিক হেন শ্বাম রূপ মনোরম 

কিশোর বয়েস কলা সার । 

লাবণ্য মাধুরী অস্ত বিদগ্ধ চাতুরী অস্ত 
দেখিয়! দেখিয়া মোহ করে ॥ 

শোভ। কাস্তি মনোরম জ্যোতি ক্্ধ্য কোটিসম 

শীতল সে কোটি চঙ্্র জিনি। 

সুদ অতি অঙ্গ গণ সুন্দর সে সবোঁধন 

ধ্যান করি মনে দেখি লেখি ॥ 

শলীমুধী ইহ শুনি কহে শুন স্ুনয়নী 

ছাড়হ অস্থান প্রত্যাগ্রহ | 

শুনিলে লোকের হাসি তিহে। পরিহাস বালি 

নিজমন করহ নিগ্রহ ॥ 

তথাছি ॥ যদযহ্যপ্জিতমগ্জন-প্রতিকতৌ কষে ত্বদর্থং ময়! 

তততেন নিবারিতং শিশু দশ] ভাব প্রকাশেরলম্য | 

আস্তামৎ কলিকা'- প্র্যন বিগলন্মাধিবিক-নন্ধং বিষং 

কষ ধ্যনমিতোইন্যতঃ স্থবচনে সংকল্পমাঁকল্লয় ॥ ৩। ৭ ॥ 

১৬ (খ) তোমার লাগিয়া কষ পাশে গিকা 

যতেক কহিল আমি। 

হেন কেব। হয় সে অঞ্জন নয় 

বিমল লোচন আখি ॥ 

সে সকল কথা মরমে অন্ধথা 

শিশ্ভাব প্রকাশিয়া । 

তোমার লিখনে কহিল কখনে 

কহিল নহি লজাক্সা ॥ 

মধু ঝরে ষাছে বিষ মাখ। তাছে 
সে ফুলে কি আছে কাজ। 

যার ধ্যান গানে শ্রবণে কীতনে 

এতাৃশী হয় লাজ ॥ 



সই রাগেন ॥ 

অন্যার্থ ॥ 

জগন্নাথ বল্স্ভ নাটক 

কিকাজসেধ্যানে কিকাজসেগানে 

ছাড় এ সখী তায়। 

উৎক! ছাড়িয়া অন্য ধ্যান লয়! 

থাকুহ কহি তোমায় ॥ 

হীনং পতিমপি ভজতে রমনী | 
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিনী ॥ 

রাধিক] পরিহর মাধব রাগময়ে ॥ ধু 
ক্ষীণে শশিনিচ কুমৃ্ববনীয়ং । 

ভজতি ন ভাবং কিমু রমণীয়ম্ ॥ 
স্থখয়তু গজপতি রুদ্র নরেশং । 
রামানন্দ রায় গীত মনিশম্ ॥ ৩। ৮ | 

নিজপতি যদি হীন হয় অতি 

তাহ ভজে পতিব্রতা ৷ 

হুরিণী না ভে সিংহ বর রাঁজে 

হরিণ তাহার ধাতা | 

শুনহ রাধিকা রাণী! 

ছাঁড়হ মাধবে রাঁগ তোঁহে হবে 

ধন্ত ধন্ত করি মানি ॥ ক ॥ 

মীন হয়া শশী তভ্ রাগে পশি 

তজে কুমুদিনীগণ । 

না করে পিরিতে তথাপি লে রীতে 

পায় কল নিবেদন ॥ 

সুন্দর চতুর রসিক শেখর 

যদি পর পতি হয়। 

সে দিগে না গাহি পতিব্রতা যেই 
কুচ্ছিত স্ব পতি লয় ॥ 

২৯৯ 



৩০৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শুনি সুধা মুখী হয়া অশ্রু মুখী 

দেবী মদনিক। তাহে। 

কিরূপ হইল কিছু না পুগ্ছিল 

মনেতে সংশয় হয়ে ॥ 

তথাহি ॥ প্রেমশ্ছেদেরুজোইবগচ্ছতি হন্রিরায়ং ন চ প্রেম বা 

১৭ (ক) স্থানাস্থানমবৈতি ন। পি মদনে! জানাতি নে ছুর্বলাঃ | 

অন্যো বেদ ন চান্ত দুঃখ মখিলং নো জীবনং বাশ্রবং 

ছিত্রান্তেব দ্িননি যৌবনমিদং হাহাঁবিধেঃ কাগতিঃ ॥ ৩। ৯ ॥ 

অস্থার্থ | প্রেমাঙ্থুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল 

তাথে যত হৃঃখ হয়। 

কুষ্ণ তাহ। জানে ৷ শ্ঠতা মরমে 

বাহিরে না পর রায় ॥ 

সখি হে না বুঝিয়ে বিধির নাট কাজ। 

সখের আশয়ে হুঃখ প্রকাশয়ে 

জগৎ ভরিল লাজ ॥ 

তবে যদ্দি বল কেনে প্রেম কর 

তাহ! কহি শুন এবে। 

যে পাপ পিরিতি ভাহার কুরীতি 

স্থানাস্থান নাহি ভাবে ॥ 

যে পাপী মদন সেহ অগেক্জান 

না৷ জানি সবল বলি। 

পাচ বাণ দিয়! বিদ্ধে ক্ষীণ হিয্বা 

প্রাণ করে কলকলি ॥ 

আনের বেদনা. নাহিজানে আন 
সেসব জানয়ে সতি। 

অন্য কাহা৷ লেখি না জানয়ে পখী 

কছে ধধ্য কর মতি ॥ 



১৭ (খ) 

তথাছি | 

অস্যার্থ | 

'জগন্নাথ বত নাটক ৩০৯ 

ধৈরজ করিতে ধদি পারি চিতে 

তবে কি এমন করি। 

হিয়া কাটে যবে ডাকি কছে তবে 

কহিলে ধৈরজ ধরি ॥ 

জীবন যে হয়ে বচন শুনয়ে 

কহিলো। না রহে তেঞিও ॥ 

শতবর্ষ সবে কখন কি হবে 

চপলা অবলা মু ॥ 

এই যে ফৌবন দিন ছুই তিন 
কষ ইচ্ছা করে যারে। 

সে যৌবন গেলে কি ধা সে বাচিলে 
মরণ ভালই তারে । 

বিধি পে দারুণ অতি অৰুরুণ 

সকলি উলটা! রীতি। 

কি করিব ইথে না পারি বুঝিতে 
এ খছুনন্দন রীতি ॥ 

মদনিকা কহে কেন হইছ উত্তপ্ত । 

ধেরজ করহ ইথে কথ হয় গর ॥ 

সমারুষ্ট দূরাৎ কিমপি যদ্দি মা কেতকিবন- 

প্রন্থনোনো্মীলৎ স্থরভি-ভরসারেণ নিয়তম। 

অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রলমালোক্য ন মনাক্ 

অপি প্রাস্তপ্রার্চা। পরিহরতি তন্ন! মধুকরী ॥ ৩। ১* ॥ 

কেতকী পুণ্পের গন্ধ দূর হইতে আসি । 
পরম সৌরভ্য সার আমি অহ্সিশি | 

আকর্ষয়ে ভ্রমরীকে লোভে যায় সেই। 
ভ্রমি ভ্রমি ফিরে ভূঙ্ধী অতি লোভ হই ॥ 

নিকটে দাসিয়া পুম্পে দেখে ধূলিরস। 
কণ্টকে বেষ্টিত সে হো মধুতে বিরস। 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষদ্ুনন্দন 

তাহা দেখি ভূঙ্গীসব ছাড়য়ে তাহাকে । 

অতএব দুঃখ যাতে সে রসেকি করে। 

ইহ] শুনি রাই ধৈধ্য অবলম্থি বহে । 
পরিত্যক্ত অর্ধ কহি সাধব সে কহয়ে | 

কহে দেখ মদনিকা মোর দোষ নাঞ্ি। 

মোর পথ নাহি ছাড়ে সুন্দর কানাঞ্ি ॥ 

তথাহি ॥ দা যাতো দৈবান্মধুরি পুরসৌ লোচন পথং 
তদ্দাস্মাকং চেতো৷ মদন হতকেনা হৃদত মূ । 

পুনধস্মিন্নেষ ক্ষণঘপি দৃশোরেতি পদবীং 
বিধাশ্তামন্স্মি্নখিলঘটিক। রত্বখচিতা ॥ ৩। ১১ 

অন্থার্থ॥ কৃষ্ণ ত্যাগ কথ! শুনি রাই হেলা অচেতনি 

নেত্র মুদি কহিতে লাগিল! । 

দিব্যোন্সাদ দশ হেল তাতে সব পাসরিল 
ভ্রমময় দশা উপজিলা ॥ 

তাঁতে কহে শুন সখি দবে যদি কৃষ্ণ দেখি 

তখনি আইসে ছুই খৈরি। 

আনন্দ আর মদন হবি নিল মোর মন 

দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥ 

কহিয়। সুন্দক্ী রাই ক্ষণেক নীরব হুই 
১৮ (ক? দীর্ঘ উদ্ম নিশ্বাস ছাড়িয়া । 

কহর়ে অপূর্ব কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা 

ধক ধক করে যাতে হি ॥ 

পুন যদি একক্ষণ করায় ক দরশন 
তৰে সেই ঘটি ক্ষণ গিয়া । 

পুষ্পমাল! চন্দন নানারত্ু বিষণ 

পূজিব সে কৃষ্ে সমপিয়া ॥ 



জগন্লাথ বল্পভ নাটক 

মদনিক। ইছা শুনি কহে মনে মনে গুশি 

অতি অনুরাগিনী ্বতাব। 

হইল যে মহাঁভাব অন্য কথায় নাহি লাভ 
ধৈরজ করছ মহাভাব ॥ 

এই কথা মনে ধরি কহয়ে প্রকাশ করি 

শুন সথি বচন আমার । 

তুমি ষে আপন স্থলে সিঞ্চিলে তাহার মূলে 
বাঢ়াইলে যে তরু রসাল ॥ 

সেই তরু মুকুলিত পুষ্প হৈল ৰিকশিত 
দেখ এই নাক্ষাতে আছয়। 

অতএৰ মধুকর গ্রগরয়ে অতিতর 
সেই তরু দেখিয়া ভ্রময় ॥ 

শুনি রাই ত্রাস পায় হয়৷ কম্প ভাবোদয় 

কহে শুন ওহে শশীমুখী । 

মরণ করিহ মোরে এই নিবেদন তোরে 

আর প্রাণ রহে নাহি দেখি ॥ 

মদনিক! দেখি তাহা কহে করি আহা আহা! 

হেন কেন কছিলাম আমি। 

কোঁথা হবে উপশম ব্যথ! হেল চতুগুপ 

ইবে আশ্বাসিয়া কহি বাণী ॥ 

প্রকাশ করিয়া] কহে শুন প্রাণ সথি ওছে 

বিকল না হয় তুমি অতি। 

সাক্ষাতে দেখিল হরি তুয়। গতি চিত ভরি 
তোম। প্রতি অনুরাগ অতি ॥ 

দেশবাড়ারী রাগেন গীক্পতে ॥ 

সরস কথাস্থ কথং পুলকাঁচিতমাঁনন কমলজমং । 

কলয়তি চারু হন্তি নব বলিতং হপিহস্তকেলি সহম্রম্ ॥ 
মুদ্ধে পরিহরশক্কিত মধিকমংয়ে ॥ গ্র। 



6. 

১৮ (খ) 

অন্যার্থ 4 

তথাহি ॥ 

অন্যার্থ ॥ 

বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

আদর মধুর মিমামস্থবেলং কথমালপতি সসারম্। 
স্থমুখি সথীং তব তদপি মনে। বত কলয়তি কিমুন বিচারমু। 

গজপতি রুদ্র নরাধিপ-হৃদয়ে বস্ত চিরং রসসারে । 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং পরিচিত কেলি বিচারে ॥ ৩। ১৫ ॥ 

তোমার সন্দেশ বাণী কষ পুন পুন শুনি 

মুখান্ুক্জ পুলকে পূরিত। 

স্কচাঁর হাসিত নব দেখি অনুরাগ সব 

সে নহিলে কেন হেন রীত ॥ 

আদর মধুর করি কেন আলাপয়ে হরি 

অতএব অনুরাগ জানি । 

তোমার সধীকে গ্রীত কহি কহে 

এই লাগি প্রেম অন্মাঁনি ॥ 

শুনিয়া সুন্দরী রাই মনে বড় প্রীত পাই 

কহয়ে তাহারে প্রেমবাণী । 

প্রেম স্বভাবের কাজে ন1 সহে মিলন ব্যাজে 

ক্ষণে যুগ শত করি মানি ॥ 

অন্কমিতমরন্থু পয়োদে তদুপরি কলিত! দাবানল জ্বাল! | 

বপুরতি ললিতং বাল! শিব শিব ভাবত কথং হরিণী ॥ ৩। ১৬॥ 

বন দাবানল জ্বাল! হরিণী তাপস । 

সুকোমল অতিশয় মরম জালয় | 

মেঘে জল আছে বলি অন্মান করি । 

তাহাতে হরিণী তাপ কৈছে যায় দুরে ॥ 

মদনিক1 কহে বাছা মাধবিকা আনি । 

নিয়োজিত কৈল তুয়! প্রত্যুত্তর বাণী ॥ 

হেনকালে কফ্:ের হস্তের পত্রা লয় । 

আইলা মাধবী দেবী আনন্দিত হয়া ॥ 

আসি কহে মনিকা বন্দিয়ে তোমারে । 

ম্দনিক! দেবী তবে পুছয়ে তাহারে ॥ 
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আপনি আইলে এথা আয়ে রহস্য । 
মাধবী কহয়ে তুমি জানিলে অবস্ঠ ॥ 
মদনিক1 কহে শুনি কি রহস্য সেই । 

মাধবী পত্রিক1 লয়! হরিষে দেখই | 
ইহ রর টা ৪ 

কৃষ্ের হৃদয় রাগ হইল জানিয়ে ॥ 
১৯ (ক) তাহার বিশেষ কহি যাহা প্রকটিল]। 

অঙ্রাগী তাঁহ। কিছু কহিতে লাগিলা ॥ 

যপি হৃদয়ে তার টহল অন্্রাঁগ | 

ইছার হৃদয়ে প্রেম হৈল তবে ॥ 

প্রকাশিয়া কহে তবে আনহু লিখনে । 

মাঁধবী দেখিয়া তাহা ঝাঁপিল৷ বসনে ॥ 

শশীমুখী বলে তাহা! কাড়িয়। লইল] | 

সেই পত্র লয় তিহে! পড়িতে লাগিল। ॥ 

কৃষ্ণের লিখন যেন মুকুতার পাঁতি। 

আশ্চর্ধ্য আশ্চর্য্য করি পড়ে সেই লিপি ॥ 

তথাহি ॥ ম! শস্ষিষ্ঠাঃ স্ুমুখি বিমুখী ভাবমেতন্ত ন স্থা। 
দানন্ধায় প্রথম মুকুল! পদ্মিনী কন্যা কামঃ ॥ 

আত্রায়ৈব প্রশিথিল ধুতি গন্ধনস্তা-তথাপি | 
নাঁলঘ্ধেত ক্ষণমপি যুবা কিংনু মধ্যস্থ-ভাবম্ | ৩। ২৭॥ 

অস্ার্থ / যথারাঁগ । শুনহ হুমুখি না হবে বিমুখী 
শঙ্কা না করিহ মনে । 

তোমাকে বিমুখী না হয়ে সমুখী 

ৃ কহিয়ে কারণ গণে ! 
মেই সে তরুণ মিশাল বিষম 

বুঝিতে নারহ রীতি । 
 তেঞ্ি সে কারণে শিখিলত। মনে 

ক্ষণেক রছি এমতি ॥ 
20.০07১ 212 ূ 



৩১৩৬ বৈষ্ণব সাতিত্য ছি শতনন্দন 

থম মঙ্গল তৈছ্ধন কমল 

গন্ধেতে শিথিল পুতি | 

ভথ!পি নবীন ঘুবক যে জন 

মপ্যস্ত ব্রহ যে মন্তি ॥ 

মাধবী কহয়ে স্পী কৃষ্ণ অনুরাগে | 

বাঁড়িল সৌভাগ্য রন্কি কি যার সোহাগে ॥ 

শান রাই দরদ উষ্ণ নিশাস ছাড়িয়া | 

কহিতে লাগিল। বাই কি কাজ কিয়া ॥ 

এতাদুশী ভাগ্য কবে আমার হইবে । 

যাতে কৃষ্চজ্্র মোরে মনেতে করিবে ॥ 

১ (খ) ভবে মদনিক] প্রত্তি কহে শুন বাত । 

কত দেখি কোন অর্থ এই লিপিকাই ॥ 

মদনিক1। কহে সখি আছয়ে কারণ । 

তোমার জদয় বাগ হইল পূরণ ॥ 

সেই বাগে কুষ্চ জর্দ কল শ্মজরাগী | 

কহিব তোমার লাগি হইবে বৈরালী ॥ 

দে নহিলে প্ররেমাঙ্কুর ষোজনে বিষন। 

মনে মনে প্রেম বুদ্ধি মিলন স্ুসম ॥ 

তশ্মাৎ শুনহ বচ্ছ বিকল না হইবে। 

ফলি গেল মো সবার মন্ক্কাম এবে ॥ 

রাই কহে তথাপিহ প্রতীত ন। হয়। 

ভোগার স্মরণ তস্মাঁৎ এই অর্থ ময় ॥ 

মদনিক] কহে আমি যাই কু পাশে । 

সে করিব যাতে কু হয় তৃয়া বসে ॥ 

শুনয়া রাধিকা কহে প্রলাপ বচন । 
যাতে অর্থগণ হয় প্রস্তুত লক্ষণ ॥ 

তথাছি। নিকুজোহয়ং গুপন্াধুকর করম্বাকুলতরঃ 
প্রখাতঃ প্রায়োহয়ং চরম শিরিশবঙ্গং দিনমণিঃ ॥ 



কর্ণাট ব্রাগেন। 

পি 

জগন্নাথ বল্লভ নাটক ৩৬ 

ম্শ্ান্দং মন্দং ভরলয়তি মলীমপুকরান্ 

কিমণ্যদ্ক্রব্যং বিপুরপি বিধাতা লমুদয়ম্ | ৩। ৩৩ ॥ 

মুর গুদ লি বুগ্চমতি ভীষণহ | 

মন্দঘরুদস্তরপ-গন্ধ-ক ত-দৃষণন্ | 

লকুল “মতদীরিত*। 

কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞলং মম জীবিতম্ ॥ ক ॥ 

এত পিক-দত্ত রজ-দু্মাপিকরং বনং। 

সঙ্গহথমঙ্গমপি তুঙ্গভয় ভাঁজনম্ ॥ 

রূদ্রনুপমাঙ্ছি বিদপাত সখ সঙ্কুলং | 

রামপদ-পাম-কবিরায় কুহ্মুজ্জালন্ ॥ ৩1 ৩৪ ॥ 

নিপু কুন্তমময় ন্হয়ে সুগন্ধিচষ 

প্রতিফুলে ঝরে মপুকণ। | 

ব্যাকুল হরখর!বুন্ গুঞরে মধুরমন্দ 

বাড়াইছে মদন বেদনা ॥ 

সকল দেখই ভুঃখদাঁই। 

২৭ (ক) পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই চিয়াময়ু 

জখবন চঞ্চল করে যেই ॥ 

অস্তাঁচলে গেল রবি চন্দ্রোদয় শৈল সেবি 

মন্দ মন্দ বহয়ে পবন । 

মলিনতা৷ মধুকর কনে অতি চঞ্চল 

মার কি বাকহিব বচন ॥ 

অলিবুজে ভয়ঙ্কর মন্দ বাষু গ্রত্যাকত 

পুষ্পগন্ধে করে অতি ক্ষীণা 

মত্ত পিক পীড়া দেই স্থমধুর গাঁন গাই 
'অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীনা | 



বৈষ্ৰ সাহিত্য ও যদুমন্দন 

মদনিকা কহে বাছা যে কহি সকল সাচা 

এই যে বকুল তরুবর | 
এইস্থানে খাঁক তুমি যাবত না আনি আমি 

লাগ পাই জানি এই স্থল ॥ 

উহা কহি সভে গেলা স্থানে স্থানে সভে মেলা 

যার যেই কর্ম আছে যথা । 
এ যছুনন্দন কয় গ্রন্থ হয় রসময় 

অমুত হইতে পরামৃত গাথা ॥ 

ইতি শ্রী জগন্নাথ বল্পভ নাটকে ভাব প্রকাশ নাঁম তৃতীয়োইঅন্ক 
ঝা নি ঙ শী 

চতুর্থ অন্ধ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াদ্ৈত চন্দ জয় গৌড় ভক্ত বৃন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ । 

জয় শ্রীগোপাল ভট্র দাসরঘুনাথ ॥ 
জয় রামানন্দ জয় স্বরপগদাধর । 

জয় ব্রজ্বাপীগণ প্রেমের সাগর ॥ 

স্দান দেহ মোর হইয়। সদয় । 

ইহ ছাড়ি মন মোর যেন না চলয় ॥ 
তবে প্রবেশিল! আসি দেবী মদনিকা। 

মনে মনে বিচার লে করয়ে অধিকা ॥ 

মদন মগ্ডরী মুখে শুনিয়াছি আমি । 

বকুল তলাতে কৃষ্ণ বটু সঙ্গে জানি ॥ 
সেই স্থানে আমি যাই এই সে বিচারে । 
ইহা বলি যায় আগে দেখি মনোছরে ॥ 

দেখি কহে এই কষ: বটু সঙ্গে স্থিতি । 

সবিষাদে ছুই জনে কিব! করে যুক্তি ॥ 



জগয়াথ বস্তুত নাটক্ষ ৩৩3 

২* (ধ) তশ্মাৎ বিলাস বুঝি কুস্ুষ সায়কে 
শুনি কহে কিবা কহে হয়া মন ছুঃখে ॥ 

ইহ! কহি মাধবীলতার গুচ্ছ মাঝে। 

গুপতে থাকিয়া শুনি কি যুক্তি বিরাজে ॥ 

তবেত প্রবেশ হইল। বটু রুষ্ণ সনে। 

মদন অবস্থা কহে গীড়া পায় মনে ॥ 

মদনিক1 তাহ। দেখি মনে বিচারয়। 

গোবিন্দের দশ। মনে মনে ছুঃখে কয় | 

মালব রাগেন। বদনমিদং বিধুমগ্ডল মধুরং বত বুচিরেণ। 

যথারাগ ॥ 

কলয়দনঙগ-শরাহত মনিশং মলিনর্মিবেন্দুকরেণ ॥ 

মাধব-বপুরতি খেদং | জনয়তি চেতসি শতধা তেদম্ ॥ গু 

পরিহৃত হারং জদয়মুদ্রার ধৃষরিতং বিরহেণ। 
মরকত শৈল-শ্লাতলাঁহত মহহু কিমিন্দুকরেণ ॥ 

গজপতি রদ্রং স্থকৃত সমুদ্রং শশিকিরণাদপি গীতং | 

রামানন্দ রাঁয় কবি-ভণিতং সৃথয়তু বূচিরং গীতম্ ॥ ৪1২ ॥ 

কষ মুখে বিধু অতি সদাই প্রস্ুল্প স্িতি 

লাঁবণ] অমিয় ঝরে নিতি। 

'অনঙ্গ বাণের ঘায় সদাই মলিন হয় 

চ্জ্রকান্তে যেন পন্মস্থিতি ॥ 

খেদ পায় শ্যামত নীলোৎপল জলবিল্ 

অতেব নিন্দিছে প্রেম বাণী। 

রাই বিচ অন্যজন ত্রাণকতা নাহি শুন - 
চিত্ত মোর ভেল দুঃখ গণি ॥ 

পরিসর বক্ষোপরি মুক্তামাঁল৷ মোহকারি 
শোভ! হেরি কান্দে নারীগণ। 

সে মালা রবির তাপে ধূসর হইয়। কাপে 
ধস ধসি হদয় কারণ ॥ 



ও ৬ 

২১ (ক) 

ভারি 

বথারাগ । 

বৈধ সাহিতা ও যভুননদন 

মরকত শৈল শিল।, তটহ্ৃহ যেন মিলা 
5ক্ের কিরণ গণ হত । 

গ্ডেষতি দেখিয়ে তিয়া হাঁরগণ মনধিয়া 

প্রাণ পুডে দেখি হিয়া তত ॥ 

রুষ আছে উৎকগ্ঠাতে রাধ। বিশ্ত নাতি চিত্তে 

সেই রূপ সদাই ধিয়ায়। 

ছুহু মনে ঢুহু খেল। মর্মে মরমে মেলা 

পুন কষ ভাবেন হিয়ায় ॥ 

স। ভে হুৎপললোচন। সহুচরীবন্ডে,৭ মে নির্ভরং 
প্রেমাঁণাং প্রকটীচকাঁর তাদয়ং হাস্তে ময়! কল্পিতঃ 

হাহ] শুক্তি ধিয্বা মহামণিরভূৎ ভ্যক্কো ময়া দৈবতো। 

যায়াল্লোচন-গোচরং পুন্রিয়ং পুণোরপটণোর্মম । ৪1৩৪ 

উৎপল নয়ন ধান সহচর দ্বার! ভি 

কত প্রেম প্রকট কারিলা । 

আমি তাহ। পরিহাস করি ₹ৈল পরকাশ 

সেই মোর বিষম করেল] ॥ 

তাহ। মানি মহারাজ স্যুক্তি বুদ্ধি হৈল কাঁজ 

হেলাতে হারাইন্ নিধি । 

অগণ্য পুণ্যের কাজে পুন করে নেত্র মাঝে 

আনিয়া দিলাবে মোরে বিধি ॥ 

দৈবে হৈতে সেইদিন তেমতি বুধের ক্ষীণ 
তেয়াগলু সে চন্দ্র ব্দন। 

হাহা কি করিব এবে রাধিকা দোখব কবে 
কবে মোর যাইবে বেদন ॥ 

বিদৃষক শুনি কহে শুন প্রাণ সখ! ওহে 

আমি তোরে তখনি কহিল । 

না ভেভ্হ প্রেমরীতি এ অনুরাগিনী আত 

এবে তাপতরু নিকসিল ? 



২১ (খ) 

জগন্নাথ বল্লন্ভ নাটক 

লড্ড কা পায় যেন অনিচ্ছা! হইল তেন 
এবে ক্ষপাষ হইল পীড়িত । 

ইহাতে উপার আর কে করিতে পারে পার 
মামি মাত্র উপায় নিমিত্ত | 

রুষ্ণ কহে কোন মতে উপায় করিবে ইথে 

কহ দেখি শুনি সেই বাণী। 

কৈছে সেই মিলে মোহে: তাহা সখা কহ ওহে 

তবে সে জ্ডায় মোর প্রাণী ॥ 

বিদূষক কতে ভালে ভালে যে এখাতে আইলে 

দেখিপাম গোবিন্দ বদন । 

এখন ঘে কহি আমি ঘে রীত করহ তুমি 
বিলম্ব ন। সে একক্ণ ॥ 

দারুণ কতম শবে সখান্ে ব্যথিত করে 

তুরিতে আন্গা গিয়া রাধা । 

যাউসে মল জাল] আন দেহ চাঁপা মাল! 

জ্বাল। দূর করি আমি রাধা ॥ 

শুনি কুষ্ণ লজ্জ| পাঁয়া কহে প্রেম ক্রোধ হয়। 

ধিক মুর্খ এমতি যে কহ । 

বিচার নাহিক তোর ভণগ্তত| সদাই তোর 

্ষণেক পৈর্যাতো করি রত ॥ 

গুনি বিদূষক কহে আমি বিপ্র জানি যে 

স্পট কথ কহিয়ে সদাই । 

ইহাতে কি আছে দোষ কেনে মিথ্যা কর রোষ 
যাঁহা দেখি তাহ! আমি গাই ॥ 

মদনিকা মন্দ হাঁসি কহে স্বরূপ প্রকাঁশি 

কহ বট ইক সত্য হয়ে। 

বিদূষক কহে সত্য জানিহ সকল নিত্য 
শুন তার বিশেষ কহিয়ে ॥ 

৬১১ 



০১২ বৈষ্ৰ সাহিত্য ও বদুনন্দন 

দেখ এই পল্ম পত্র পড়িয়াছে স্কত্র 
ইহ কহি তুলি সেই পত্র। 

শত শত করি অঙ্গে কহি সে গোবিন্দ আগে 

দেখ দখা এই নব তত ॥ 

তথাছি ॥ দুঃখী বড়ারী রাগেন || 

নলিমবনং বনমালিরুতে বৃজ্তমুজঝিত কুজ্ুমপলাশং 

পল্লপবমপি বৃন্দাবনমন্গ কলয়সি ললিত বিকাশং। 

সরলে পশ্যসি কিমু নহি কৃষ্ণং। 

ত্বয়ি নিহিতাঁশং গলিত বিলাসং চাঁতকমির ঘনতৃষ্ণম্ ॥ ধু 
বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুস্তদ মালয় চপলমিতি প্রাতিবেলং 

ব্দতি কথং বদ যদি মদনে হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলম্ ॥ 

গজপতি-কুদ্রমুদং তন্তামিতি রামানন্দ রায় স্থগীতং | 

নিভৃত মনোভাব বিশিখ পরাভব হরি বিরহেণ সমেতম্ ॥ ৪ | ১৫ 

যথা রাগেন ॥ গোবিন্দ লাগিয়। পদ্মবনে গিয়া 

২২ (ক) তুলি তুলি পুষ্প পাত। 

অঙ্গে দিলামাত্র স্থখায় সবত্র 

বহি জ্বালা বহে গাত ॥ 

স্মরণে দেখিলাম মাধব তুমি । 

সব হৃখ ছাড়ি নিজ পরিভন্ি 

গলিত শয়ন ভূমি ॥ ক্র ॥ 

তোমার লাশিয়। রহে নিরখিক়্া! 

চাতক মেঘের ছাদে । 

আমি যত কহি ভাতে মন নাহি 

বাধা বাধ! বলি কাদে ॥ 

শশী যেন কাপে | রাহুর প্রতাপে 

চঞ্চল চঞ্চল হয়া । 

কাপয়ে তেমন হৃদয়ে লঘন 

চপল করয়ে হিয়া! ॥ 



জগন্নাথ বজন্ত নাটক 

বিরহ দারুণ ছুঃসহ বেদন 

তাহাতে নবীন যেই । 

নিমিখ বিলম্ব করে মহাছুঃথ 

সহে কি কেমন সেই ॥ 

সে হেন রূপের মাধুরী সুন্দর 

কেমন হইল এবে। 
অতেব কহিযে আন প্রত্যবায়ে 

নহে বহু ব্যাথা পাবে ॥ 

মনিকা বলে শুনমহ চপলে 

কৃষ্ণ বিচ হেন দশা । 

কহত বিচরি চাতুরী সন্বরী 
মোহে লাগে মিথ্যা ভাষা ॥ 

শুনি বিদূবক কহে পরতেক 

তুমি বয়স্য হইল] । 

জানি না জানহ শুনি না শুনহ 

দেখি না দেখহ জ্বালা ॥ 

ভন্মাৎ তুমিহ এইখানে রহ 
আমি আনি গিয়া বাল! ॥ 

নিশুষ্টার্থ। দৃতি আমি মহামতি 

কহিয়া চলির়] গেল ॥ 

ক্রুষ্চজ্জ ভার বসন 'আচন্ 

পরিয়া বারণ ঠকলা। 

হেন প্রেম গাথা! যেন হধ। মাতা 

নবীন নেহের মেলা ! 

মদনিক1 কহে কৃষ্ণ শুন মোর বাণী। 

আমারে গোপন কেন করহ কাহিনী ! 

রুষ্ণ কহে দেবী কিছু কহিয়ে ভোমারে। 

মদ্দনিক। কহে শুন বিশ্বাস না ধরে ॥ 

৩১৩ 



১১৪ 

২২ (খে) 

তথাহি ॥ 

বখারাগ ॥ 

বৈষুল সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তবে কুষ্চ কহিতে লাগিল! হিয়া খোলি। 

অপুর কথা স্থবস্তাস্ত সক্কেতে সে বলি ॥ 

তবাশ্যাদেতশ্া বদনরূচমাকণ্য শশিনঃ 

কৃতাবজ্ঞা যল্মাদয়মপি কজং তদ্বিতৃনতাম্। 

তঙ্গোনাস্ঙ্গং ভজন ইত্তি যো মে বহুমতঃ 

কথং শোপি প্রাণৈষন্ম মলয়বাতো বিহরতি ॥ ৪ ॥ ২২ 

ভূমি যে কহিলে বাধ! রূপে করে স্ধা মদা 

কাঁচ। সোনা শ্রত্তিমা জিনিএটা | 

সেই হতে প্রেম জোতি তাপদেই নিতি নিতি 

চম্পক লর্তি € মোহ্নিয়! ॥ 

তাহার বদন শোভা! কঠিলে সেমন লোভ! 

শশী এবে তেঃগ দেই অছি | 

নয়নের শোভ। কাজে উৎপল গঞ্জন রাঁজে 

আদ পোড়া মোর মতি । 

গমন মন্থর যেন হ*স অতি মনোরম 

5ংস এবে তাতে খেদ দেই । 

যে বায়ু আনন্দ দিত এবে দলেই ক্বিদিত 

মলয়জ কেনে ক। তাপই ॥ 

শুনি মদনিক। মনে কুতার্থ আপন। মানে 

কহে মোর মনোগন আন । | 

রাধিকা রুতার্থ ছৈলা যাতে কুষ্ণরাগী ভেলা 

এই মত কহে হাহা পুন ॥ 

ঝাধার বিরভাবস্ত। .. এবে গেল তার বাথ! 

এবে গেল সান্দহ আমার | 

নবীন প্রেমের ভরে সে ধনি ব্যথিত করে 

বিস্তারিত কি বলিব আর ॥ 



জগন্নাথ বল্পত নাটক ৩১ 

লাবপ্যের সীমা সেই মাঁধুর্ক্যের সীম। ষেই 
চাতুর্য্যবৈধপ্ধি প্রেমমই | 

তোমা বিনে পর্ধত্যাগী হইয়াছে অনুরাগী 

নিজ প্রাণ €তা! বিনে তেজই || 

তথাহি। শিলাপটে ছেমে তুছিণ কিরণ চন্দন রসৈ 
| রিয়ং তন্বী পিষ্টা ত্চমহৃবিলেপ্য মুগয়তে | 

ক্ষণৎ স্থিত্বা হাঁ 1 সরস বিসিনী পত্র শয়নে 

সমৃত্তস্তৌ যাবজ্জলতি ন চিরাম্মমর্শ্বরমিদম্ ॥ ৪ | ২৪ | 

২৩ (ক) শ্যাম তোভি রাগেণ || 

নিরবধি নয়ন সলিলভব সাদ । 

পতিত কুশা পরিচলিত চপাঁদে ॥ 

মাধব, গুরুতর মনসিজ-বাঁধ! 

হরি হরি কথমপি জীবতি বাধ] ॥ | 

নিবসনি চেতসি কথমিব বামং। 

শিব শিব সময়সি তদপি ন কামম ॥ 

গজপতি রুদ্র নুপতি মবিগীতং 

স্থখয়তু ব্রামীনন্দ স্থগীতম॥ ৪1 ২৫ ॥ 

যথা রাগ ॥ হেমশিলাপটে ঘষি চম্দন কপূর ফিশি 

ভারপক্ষ চাহে অঙ্গে দিতে । 

তন মনে তাহা পরশিতে ॥। 

্ মাধব, মদন বেদনে ধনি রাঁই। 

অতি জাল। পায় ধনি ধরণীতে স্থনয়নী 

ছ্ুটপট অস্থির সদাই ॥ ধ || 

নিরবধি ভ্রনয়নে অশ্রধারা বরিষণে 

পচ্ছিল হইল মহিতলে । 

উঠিয়া বলিতে চায় পিছলিয়া পড়ে ঠায় 
কৃষ্ততত ক্ষীণ কামবাণে । 



২৩ (খ) 

ঠবঞ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তাহ্খর মানসে বসি সদ হও গুপরাশি 
ভথাপিহ মদনে তাঁড়য়। 

সে তাপ নাশনাকেনে হরি হরি কি বিধানে 

প্রেমগতি বুঝন না যায় ॥ 

বিদূুষক কহে তবে আমি জানিলাম এবে 

সাহমসিক বডই রাধিকা । 

চন্দনের পক্ষ যাতে মাগে অঙ্গে বিলেপিতে 

তেঞ্িণ কহি সাহসী অধিক] ॥ 

রমার প্রিয় সখা হরি চন্দ্রের উদয় হেরি 

দিনকর তাপ করি মানে । 

নয়ন যুগল মুদি বিছুরয়ে সব শুদ্ধি 
লুকাঁইয়া রহে তচছবনে ॥ 

চন্দন পরশ পায়া ন্িপ্ধ তন্চ প্রাস্স হয়া 

বিষের বাতাস কনে মেনে । 

ব্রহিতে না পাবে তথা কাহারে না কে কথা 

স্বরিতে করে পলায়নে ॥ 

কি কৃছিব অন্য কথা বিষম পীরিতি ব্যথা 

যার জাল সেই সে জাক্ষ় | 

অন্য জন কেবা কহে কায়ামাত্র ব্যথা ওহে 

সমুদ্র সেচনে মন হয় ।। 

এতেক গুনিয়া কুচ মনে বিচারয় । 

উত্তম কহিল]! বট কিছু মিথ্য। নয় ॥ 

প্রকাশিয়া কহে ধিক মুর্খ তৃমি অতি। 

বাঁচাল না হও কথা কহয়ে হসস্তি ॥ 

মদন্িকা কহে শুন তাহার আখ্যান । 

যাতা নিবেদন লাশি মোর আগমন |) 

'থাহছি । যদ! নসে দোষং গণয়তি গুরুপা কুবচষে | 

ন বা তোষং ধত্তে সরস বচনে নর্দ সহাদাম্ ॥ 



ষথারাগ | 

তথাহি ॥' 

জগঞ্জাথ বল্ধভ নাটক ৩১৭, 

বিষাভং শ্রীণ্তং কলয়তি বিধুং পাঁবক সমং! 
তদাস্যাম্তছ তং ত্বয়ি গদিতুমত্রাহমগমম্ ॥ ৪। ৩* ॥ 

গুরুজন দুরুজন যত কুবচন 

দোষ না মানি যেমনে ॥ 

পতি তরজন ত্রান করে মন 

তাহ ন। পরাণে মানে ॥ 

মাধব, রাধিকা মদন বেদনে । 

নিবেদিয়ে তুয়া গাঞ্ি তিলেক স্ুয়াস্ত না, 

সেই লাগি আইনু তুয়া স্থানে ॥ প্র ॥ 

সখিগণ কহে কথা সরস বচনমত। 

পরিহাস বচন মিশাই। 

তাহাতে সন্তোষ নাঞ্ি তোমা মনে করে রাই 

নব নেহ বিষেতে মিশাই ॥ 
মলয় পঙ্ষজ দেখি গরলে ভরয়ে আঁখি 

মুদ রহে এ ছুই নয়ান। 

বিধুকে পাবক মানি ত্রাসে কাঁপে হবদনী 

মনে সদা তুহারি ধিয়ান ॥ 

মনষথ মনে জারে তাহ কে হিতে পারে 

খেনে খেনে ভূমিতে শয়ন। 

ছটপট করে অঙ্গ তাপ নাহি ভঙ্গ 

প্রেম বারি বহে ছুনয়নে ॥ 

শুনি কৃষ্ণ শ্বাস ছাড়ি কহিতে লাগিল । 

রাধার বিরহে ব্যথা মহিতে লারিল। ॥ 

ত্বঞ্চেদবঞ্চনগরে স্মরবারিবাঁশে 

রুদত্মেষি তদকারণ বসলাসি 
তৎ কেশরদ্রম-নিকুঞ্-গৃহে প্রনান্ঠ 

তামানয়স্ব নয়কোবিদতাং তনু ॥ ৪1 ৩১ ॥ 



৩১৮ 

(২৪ক) যথাঁরাগ ॥। 

জ্মনঙ্গ সনুদ্র মালে যে জন পড়িয়া আছে 

ভারে পার তুমি কর সদা। 

শমবর্ধনা সদা তুমি বৎললা তাহ] যে গণি 

ইহাতে মাভিক কোন দ্বিধা || 

প্যাত কেশব তর, ন্কুতে কু্তুম ভরু 

ভ৭] গিয়া! আনহ্ প্রাপধকা | 

সন্িন পাত] ভুমি ইঠ1 জানিয়াছে মি 

শ্লার তবে কি বলি অপিকা ॥ 

আন (দবখী মদনিকা শাণা। 

আমরা তভোমানে যেন বশিপ্রঙ্গা নাভি হেন 

বিগাপয়া জানত আপনি | প্র | 

মদনিক1] কহে বাছ। এই কথা নহে মিছা 

(দবী কর শোর প্রতিকার । 

মদনিক। কহে আমি গমন করি এখন 

স্থমঙ্গল কাহব তোমার ॥ 

এত কি ব্রাই স্থানে গেল। তিহে। একক্ষণে 

প্রেম পরপাটি কথা গণে। 

শুন তাঠে একমনে পাঁবে তুমি ক্ষণ ধনে 
কহে দাস এ বছুনন্দন || 

'ভবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথা । 

সঙ্ষোচিত 'ভীরে তিহেো কুণ্তে আছে যথ! ॥ 

কহয়ে মাধবী স্থানে শুনহ মাধবী । 

মদননিকা মোক পালরিলা হেন ভাবি ॥ 

ন্ামকেলি ব্বাগেন ॥ ৃ 

তিঃমর ভিরোহিত সব্ণী 

গিনিষু দর্ু সমেবহি ধরণী 

চিরয়াতি কিং সখি দেবী 
বিধিরপ মস্ষি কিমু নহি হিতসেবী ॥ প্র । 



জগনাঁথ বল্পভ নাটক ৩২৪ 

অতিবাছিতমতি ভ্ীমং। 

বিফলমিদং কিমু গহন্মসীমম্। 

স্ুখয়তু রদ্রগজেশং 
রামানন্দ রায় কৃত মনিশম ॥ 81 ৩৭ ॥ 

অন্তার্থ ॥ ২৪ (খ) 

মোরে কুর্ধে রাখি গেলা এভো না আইলা । 

মন্ধকাঁর আচ্ছাদনে পথ জকাইলা ॥ 

গিরি গর্ধ ভরে রসময় হল] মহি। 

মতি ভয়ঙ্কর হয় গঞ্জে সব অন্ছি | 

বিফল হইল এই গহনের সীমা । 

পরিণাঁমে কিবা হবে না জানি মতিমা ॥ 

মাপবী কহয়ে অন্ত অন্যথা ভাবনা । 

দুরে কর যাইবেক মদন “বদনা ॥ 

তবে তাহা প্রবেশিলা মদনিকা আসি। 

কছে বাঁছা সদ] হ৭্ বড ভাগ্য বাশি 

শুনি রাই ঈধৎ ফুল্প ছাড়ল নিশ্বাস 

(দবী কহে শুন এই বুত্তীষ্ত প্রকাশ ॥ 

ঘদ্মিকা কহে আমি কি বলিব তোরে। 

মদন জালায় কৃষ্ণচন্দ্রে পীড়া! করে ॥ 
রাই কহে কৈছে পীড়া কহ দেখি শুনি। 

তবে মদনিকা কহে সেই প্রেমবাণী ॥ 

তথাহি | 
ইন্দুনিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুগ্গতি প্রালেয়াত্রসতি 

প্রিয়্ং পরিজনং ন! ভালতে সংপ্রতি । গোবিন্দস্তববিপ্রয়োগ-বিধুরঃ 

কিং কিং ন বা চেষ্টতে তং কুঞ্জোদর তল্প কল্পনপরং রাধে তমারাধয়া ॥ ৪1 ৪৩ |. 

যথারাগ ৷ শুন ধনি কষ্চচ্ছ তোমার বিহনে।' 

কিবা এই ভাপগণ কাপাইছে তগমন 

নর্বত্র দেধয়ে তোমা মানে ॥ 



৩৩ 

২৫ (ক) 

তথাছি ॥ 

বৈষ্বলাহিত্য ও যতুনন্দন 

ইন্দু নিন্দা করে অতি চন লেপয়ে ক্ষিতি 

পুষ্পহার পেলায় ছিত্তিয়া । 

হেন প্রায় ম্সিপ্ধত পরিজন কথামত 

না সম্ভাষে তা সভা দেখিয়া ॥ 

সিজ। বেণু মুরলিক! না জানি পড়িল কোথা 

শিখী পাখা মহি লোটাইছে। 
তুয় ভাবে পীত বাস কেনে করে মহোল্লাস 

সে সুখ রহিত হইয়াছে ॥ 

মনসিজ তপে তাপী মহি গড়ি জায় কাপি 

স্ঘনেই ধরনী লোটায়। 

ঝমব্ধ হইল তনু নীলোৎপল নীর বিহু 

যেন হেন তেমন ব্যবলায় ॥ 

ভল্মাৎ বুঙ্ধের মাঝে করছ কুস্থম শেজে 

আরাধনা কর শাম ব্রায়। 

গোঁকুল নগরে তুমি ভাগ্যবতী জানি আমি 

তেঞ্ি যছুনন্দন পিয়ায় ॥ 

এথা কৃষঝ কুগ্তমাঝে উৎকষ্ঠিত হয়া । 

কহে বট্ুপ্রতি কিছু অস্তর খোলিয়া ॥ 

কহে সখা মদনিকা এভো৷ না আইলা । 

না জানি সেখানে কিছু বিপাঁকে পড়িল! ॥ 

এইতো আতঙ্ক হয়৷ কৃষ্ণ এই কছে। 

কহিতে লাগিল। কিছু মনে যাহা লয্ে ॥ 

ইয়ং তম্বী পীনভ্তনজঘনভারাঁলসগতি 
বিদু'রে কুঞ্জোহস়ং মম রচিতসক্কেতবসতিঃ 
ত্বতো! ভীরু বাল! গহন মপি ঘোঁরান্ধধতমসৎ 

কথং কারং সা মাঁমভিসরভু- কা মেহত্র শরণম্ ॥ ৪ | ৪8৪ 



যথারাগ ॥ 

তথাহি ॥ 

যথারাগ ॥ 

২৫ (খ) 
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একে ধনি মাঝা খীন পীনয়ে জঘন স্তন 

ভাব ভরে অলস গমনি ৷ 

এই যে নিকুঞ্জধাম আমার সক্ষেত ঠাঁম 
তাহাতে হরসি আছি আমি ॥ 

তিছে। নব বালা হয় সভারেই ভয় পায়ে 
তাহাতে নিবিড় বন এই | 

তাতে মহ! অন্ধকার কৈছে করে অভিসার 

সহায় মদন এক বই ॥ 

ক্ষণেক চিত্তিয়া হরি দীর্ঘ উ্বশ্বাস ছাঁড়ি 
কহিতে লাগিলা মনবাঁণী । 

প্রেমের তরঙ্গ উঠে ছুটিলেহ নাহি ছুটে 

এ যছুনন্দন মনে ভণি ॥ 

কিমেষ! মত্বা মামপরিচিতভাঁবং বিমুধতাং 

প্রয়াত বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচিন গতা। 
অথ ভ্রান্ত বর্তগ্তিতিমিরভার্জীহং বিপিনে 
ন শক্তা তত্বঙগী স্মর শহরত। ব৷ প্রচলিতুম্ ॥ ৪ | ৪৫ 

কৃষ্ণ কহে পীড়া পায়! শুন সখা মন দিয়া 

রাধার বিলম্ব হইল কেনে। 
মোর সঙ্গে পরিচয় ছিল যেন অতিশয় 

তাহাতে বা £ল নিবারণে ॥ 

কিন্বা সখী দূতী বোলে বিশ্বাস না জগাইলে 
তাহাতে বিশুখী হেলা রাই। 

কিম্বা ভয় পথে অতি অন্ধকান্ন ভ্রমমতি 

পথ ভুলি গেল! অন্ত ঠাঞ্রিও ॥ 

কিন্ব' ধনি বিক্পহিনী তু হেল অভিখিনি 

চলিতে সামর্থ্যহীন. হেল!। 

এই মত হাম রায় দিতে বহু খেদ পায় 
এ ঘছু নন্দন প্রকাশিলা-॥ 

৩২৯ 



৬২২ 

তথাহি ! 

'অস্যার্থ | 

তথাছি ॥ 

যখারাগ || 

২৬ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

যথেদং কোঁকানাং প্রসরতিতরাং কাঁকু-বিরুতং 

যথা স্ফীতং ম্বীতং ভবতি পরিতঃ কৈরব কুলম্। 
যথা মুচ্ছ ুশ্চৎ প্রতিপদমিদং বারিজবনং 
তথ! শহ্কে চন্দ্র; প্রথম-গিরিবীথ্যাং বিহরতি ॥ 91 ৪৬ ॥ 

এত চিস্তি কৃষ্ণচজ্জ্র সম্মুখে দেখর | 

পূর্বব দিকে চন্দ্র বিশ্ব হইল উদয় ॥ 
যাঁতে চক্রবাঁক আর চক্রবাকীগণ। 

কাকুতি করিয়া ডাকে করিয়া করুণ ॥ 

তাছাঁতে কুমুদ বন প্রফুল্প হইল। 

অপল্মবনগণ অতি ঘ্ানতা পাইল ॥ 
তাতে জানি চন্দ্রোদয় হইল এখন । 
ইহ] কহি খেদ পাঁই কহেন বচন || 

সখ্যাবাচি কথঞ্চন প্রতীয়তী বাঁলাদ্ধকারোঁচিতে 

নৈষাবেশ ভরেণ বাগতবতী বর্তন্থার্ধে মম । 

অস্মিন্ শক্রুদিশং শশাহ্কঞ্তকে সংদূষয়তুযন্ন। 

ন গন্তং ন চ গন্ধমগ্য চতুর! কিছ করিস্ততাঁসৌ || ৪। ৪৭ || 

শুন দূতী বাক্য রাই মনে অবিশ্বাস পাই 
বেশ কৈল অন্ধকার মতা । 

আমার নিকটে কিবা আসিয়া করিবে সেবা 

অন্ধপথে হৈল অবস্থিতা | 

এই কালে পূর্ব দিগে চগ্জ্র প্রকাঁশিল রাগে 
ছুষি কৈল পথের গমন । 

আমদিতে না পারে এখা যাইতে না পারে তথা 

কি করিব করয়ে ভাবন ॥ 

এত কহি শ্যাম রায় কৃতাঞ্জল সবিনয় 

কহে ওহে পূর্ব শৈল রাজ। 
মোর সখ! হও তুমি তোরে কৃপা মাগি আঙি 

এই বার রাখ মোর লাজ ॥ 
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শত শৃঙ্গ উচ্চ করি ঝাপ যেয়ে জোন্সাকারী 
চন্দ্র যেন মুগ দৃশা আখি । 

€গাচর না হয় যাতে বিশ্ব হয় গতি রীতে 
আমার জী'বন প্রাণ রাখি ॥ 

বিদুষক কর্ণে শুনি কছিতে লাগিল! । 
ওহে শুন রুম্গ ঝুমু কি শব হুইলা ॥ 

তথাহি | তম্মজীর রব কিমেষ কিমূ বা ভূঙ্গাবলী-নিম্বন- 
স্তৎ কাঁঞ্ীরপিতং চু মন্সথবতাঁং কিং সারসানাং রূতম্ ॥ 

এবং কল্পয়তো৷ বিকল্পমচিরাদালন্ব্য সখ্যাঃ করং 

গোঁবিন্দন্ নিকুগ্তকেলি-সদনে ভূষাভবদ্রাধিক1 ॥ ৪1 ৫* ॥ 

মালবশ্রী রাঁগেন ॥ চিকুর-তরঙ্গকফেন-পটলমিব কুক্মং দধতি কামং। 

নটদপলব্যদৃশ্ত দ্িশতীব চ নস্তিতৃমতনথমবামম্ ॥ 
রাধামাধব বিহারা। 

হরি-মুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লঘুতরলিতহার! 1 খু ঃ 
শঙ্কিত-লঙ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দগস্ত-লবেন। 

মধুমথনং প্রতি সমুপহরস্তি-কুবলম-দাম-রলেন 1 

গজপতিকুত্র-নরা ধিপমধুনাঁতনমদনং মধুরেণ। 
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখক্তু রসবিসরেণ ॥ ৫১ 

খারাপ | এই তো বিকল্পগণ কম্পিতেই নেই ক্ষণ 
সথী হন্চ আলম্িয়। বাই । 

২৬ (খ) গোবিন্দ নিকুগ্ছ কেলি তথাই আইসে চলি 

ভূষার তোলনা দিতে নাঁও॥ 

মধুর বিরহে ধনি রাই । 
কষ পানে চলি যায় মন্থর গমন তায় 

মপিহার সঘনে দোলই ॥ ধু । 
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নবীন যৌবন একে গৌর অজ পরতেকে 
বিজুরি ঝলকে যেন ছট! । 

নীলপট্ট পরিধান মুকুতা ঝালুরী ঠাম 
ঝলমলি যেন কাস্তি ঘট! ॥ 

চাঁচর চিকুর কেশ তাহাতে বিচিত্র বেশ 

বেণী বান্ধে রত বর্ণ ছাদে। 

মলিক। মুকুত। তাঙে শোভা অতি করে যাতে 

যমুন। তরল যেন চাদে ॥ 

নাচয়ে খগ্জন আখি তাতে এইমত দেখি 

অতন্চকে নাচিবারে কয়। 

পথে ভৃগু মধু পিয়া আছে শাখ! পাসপিয়। 
উড়ি যায় হেন শোভ। হয় ॥ 

শহ্ক। লজ্জা! বেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে 

আখি অস্ত নবনিহাব্িণী। 

কৃষ্ণ প্রতি যেন কত কুবলয় মাল। যত 

সদ] করে সপল্মহাঁরিনী ॥ 

ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ সঙ্গে সাধি 

সমান বযেস রূপ গুণ। 

ক্ষবর্ণ প্রতিমাগণ করি তচ নির্ষঞ্চন 
চার্দে কোটি দ্বামিনী শোভন ॥ 

কোটি কাম মুচ্ছ? পায় পদনথ চজ্দ্র ছাঁয 

অপাঙ্গ ইঙিতে কষে মোহে । 

এমন রূপের ঘটা কে বণিতে পারে ছট। 
এ যছুনন্দন দাস কহে ॥ 

ভবে বিদুষক আগে অবলোকন কন্সি। 

কহিতে লাগিল অতি হর্ষ হিয়া ভরি ॥ 

ওহে সখ! জানিলাম দেখ এই বারে 

এই দেখ রাই সখী সঙ্গে আইসে ষীলে.॥ 



২৭ (ক) 
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তবে মদমিকা আসি কহে রুষ্ পাশে । 

রাই আনিলাম এই পরম উল্লাসে ! 

সুহৃদ জনের সখ হউক পুর্ণিতা । 
আমি যাই স্থানান্তরে কহি গেল কথা ॥ 
বিদূষক কহে আমি যাই অতি স্বরা। 
নিকুগ্ড ভিতরে গিয়। গাখি পুম্পমালা | 

সখিগণ স্থানাস্তরে রহে আখি মেলি। 

শ্যাম গোরীর যত দেখে মনোহর কেলি ॥ 

এই তো কহিল রাধা অভিসার নাম । 

চতুর্থ অঙ্কের কথা অতি অনুপাম ॥ 

ইতি শ্রীজগন্নাঁথ বল্লভ নাটকে শ্রীরাধিকা অভিসার বর্ণনে নাম চতুর্থোহক্ক ॥ 

রং ক এ ১ 

পঞ্চম অন্ক 

জয় জয় শ্রীচৈতগ্য জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াদৈত চগ্ড্র জয় গোর ভক্ত ধুন্দ ॥ 
জয়রূপ সনাতন ভট রঘুনাথ। 

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাঁথ ॥ 
রায় রামানন্দ চন্দ্র প্রেষের আলয়। 

স্বরূপাদিগণ জয় প্রেম রসময় ॥ 

শ্রজীব গোঁসাঞ্জি বুন্দ যত ব্রজবালী | 

মুকুন্দ নরহরি বন্দ প্রেম সথখরাশি ॥ 

জয় জয় গদদাধর গৌর প্রাণ ধন । 
সতে মেলি কপা কর দয়াময় গণ 1 

আচাষ্য ঠাকুর জয় মোর প্রভুর প্রভু । 

যন্তপি পাঁমর মুঝিও না তেজিহ কতু ॥ 



হণ খে) 

তৈষুব সাহিত্য ও যছুনম্দন 

বড় আশা কত্রি আছে! ক্ষুদ্র জীব হয়া । 

আশা! পুর্ণ কর প্রভু করুণা কলিক্সা ॥ 
তোমার করুণ। গুপ মনে করি সাধ । 

আপনা অযোগ্য দেখি বাসো পরমাদ ॥ 

স্য়া না ছাড়িব প্রভু ৫বষব গোসাঁঞ্িও। 

ভোমরা করুণা কলে কৃষ্ণ প্রেম পাই ॥ 

ধন জন ব্াজ্যভূমি নাহি মাগে। আর । 

কষ পদে প্রেম ধন মাঁগে! এই সার ॥ 

দরিদ্র জীবন মোর প্রেম ধন বিল । 

রাখিবারে আছে প্রাণ পঞ্খপাধী য্ত ॥ 

বড় সাধ লাগে বাধারুষ্ণ লীল। গাই । 

রাধা ভাবে কান্দিয় কান্দিয়া স্রখ পাই ॥ 

পুলকার্দি ভাবে মোর হউ কলেবর । 

এই সাধ করে পুন বৈষুব সকল ॥ 

দাধন। নাহিক মোর নাহিক ভজন । 

শ্রীপুর তৈষ্ব সেবা! না কল অধম ॥ 

হেন অধমেরে দয়া কে করিবে আর । 

অদোযষ দরশী ঠাকুর ৫বষ্তব আমার )। 

আপন উদ্দর ভরে লাংসারিকে প্রীত । 
সকলি আঁছয়ে মোক যঘতেক অনিত ॥ 

কাম ক্রোধ আদি করি সদ! তাড়ে মোরে 1 

মো সম অধম নাছি এ মহি মগুলে ॥ 

শ্রীগুর ৫বষব্ দুঃখে ছুঃখী না হইলু। 

সংলারের হহখে সদ চিত্ত মজাইলু ॥ 

কে মোরে করিবে দয়। এ পাপিষ্ ভনে । 

এড়াইতে নাঁরিবে প্রভু লই স্মরণে ॥ 

শরপাগতেনে প্রভূ ত্যাগ না করয়ে । 

এই তো ভরসা আমি মনে দড়াইয়ে ) 



২৮ (ক) 

জগন্নাথ বল্পভ নাটক: ৩২৭ 

প্রেমধন দেহ মোরে প্রভূ দয়াবান। 

জগভরি গাইবে তোমার কপার আখ্যান ॥ 

কত পাগী তরাইলে করুণা করিয়া । 

এ জনে করহ দয়! সতে দেখু ইহা ॥ 
মুগ্রি অন্ধ আপনাকে জানবান মানি । 
মুখর অতি মর্ম পণ্ডিত করি জানি ॥ 
হেন হত বুদ্ধি জনে কে করিবে দয়া । 

করুণ! করিয়া মোরে দেহ পদছায়া ॥. 

নিবেদন করে পায় এ ষছুনন্দন । 

ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে করহ তারণ ॥ 

কহিব অপূর্ব কথা শুন ভক্ত গণ। 

শ্রদ্ধা করি শুন কথা পাবে প্রেম ধন ॥ 

রাঁধা কৃষ্ণ প্রেম লীলা! অতি মনোরম । 

চারি বেদ করে সদা ধার অন্বেষণ ॥ 

তথাপিহ নাহি পায় উদ্দেশ যাহার। 

হেন প্রেম কৈল৷ প্র চৈতন্য প্রচার ॥ 

রামানন্দ রায় পদে কোটি নমস্কার । 

প্রেমময় কৈল। শান্ত জীবের নিস্তার ॥ 

কৃষ্ণ ভক্তগণ সখ পায় তাহা শুনি । 

আপনি গৌরাঙ্গ প্রভু স্বাদে পুন: পুনি ॥ 

রাধারু্জ পায় মোর কোটি পরণাম । 

সদাই সেবন করে রহিয় সে স্থান ॥ 

অতঃপর দোহে রাত্রে বিলসিলা রঙে । 

ডুবিলেন রাধাকুষ্ণ প্রেমের তরলে ॥ 

প্রভাঁতে. উঠিয়া তবে দেখে শঙীমুখী । 

উঠিয়া ভাবেন মনে হয়! মন সখী ॥ 

ওছে আজি নিকুগ্ধেতে মঙ্গল বৃত্তান্ত । 

কেমনে বিহার হৈল শুনিব নিতান্ত ॥ 



৩২৮৮ বৈষ্ণব পাহিত্য ও যছুনন্দন 

তল্মাৎ মদনিক! পাশে করিয়ে গমনে | 

এত ভাবি চলে তি'হো উল্লাস সঘনে ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া বলে এই তো মদনা। 

নিপ্রাতে মুদিত জাখি কেনে উনমনা৷ ॥ 
লঘু লঘু গমনে আইসে সেইখানে । 
এত দেখি সঙ্কেতে সে কহে যে কথনে ॥ 

তথাছি ॥ শ্বৈরং ন্বৈরং কথমপি দৃশো মন্দনিপ্পন্দতারে 
বিন্শবস্তী শিথিলিত ভুজদন্দসন্গামিতাংসা । 
মন্দনাশ্ত-স্থলিত চরণ-ব্যস্ত মণ্তীর ঘোষ! । 

দেবীনিদ্রাকুলতরতন্রশমোদমাবি করোতি ॥ ৫1২ ॥ 

পিনুয়া রাগেশ ॥ দর মুকুলারণ লোচনমানন ইহ গত কাস্তি বিকাশে । 

যথারাগ ॥ 

২৮ (খ) 

কমলমিবারণমুষসি বিধাবন্ুবিদ্বিতসন্বসকাশে ॥ 

কিমিদমিয়ৎ প্রবিশস্তী ॥ 

ভজতি মনোমম রতি বিরতাঁবিব বনিতা৷ কাঁপি চলস্তী ॥ এ 

শিথিল ভূজা মৃদু রণিত কনকমণি কক্কনমিদমনবাঁরং | 

বিসকলপাঁদ-নিবেশ-নিবারিত-নৃপুর-ললিত-বিহারম্ ॥ 

গজপতি-কদ্র-নরাধিপ-হাদয়ে মুদমিদমাতচতেতি 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং বিলসতি রমিক জনেতি | € । ৩ 

মুকুল অরুণ যুগল নয়ন 

বদন বিকাশ অতি। 

প্রভাত কমল অরুণ লাগল 

জলের নিকটে স্থিতি ॥ 

দেবী নিদ্রা কুল! | তন্চ মনোহর 

আনন্দে বাঢ়য়ে অতি। 

শিখিলত। বান নান] তয়ে কাছ 

; শিখিল চরণ গতি ॥ 



তথাহি ॥ 

জগন্নাথ বল্পত নাটক 

মঞ্জীর বাজয়ে . বেস্ত প্রায় হয়ে 

স্থলিত চরণ মাঁঝে। 

কনক ক্ষন বাজে মনোরম 

চটক মরয্ে লাজে ॥ 

তবে প্রবেশিল " এমত কহিল 

মদনিক সেই বেশে । 
নয়ন মাঁজিয়া কহয়ে দেখিয়! 

অপূর্ব যামিনী শেষে ॥ 

বসস্ভ রজনী পরিণাম মানি 

মদনিক। কছে আঁহা। 

শুন সর্ব জন অতি মনোরম 

রাই কাছ রতি নেহা ॥ 

ইতো মন্দং মন্দং সরলিজবনী বাতলহরী 
ততশ্চতাম্বাদ-প্রমুদ্দিত-পিকানাং কলকলঃ। 

কচিং ফুল্লাং বজীমচ মধুকরাণাং স্বরকথা 

কুত্তশ্চিত কোকানাং মৃদু মধুরমানিন্দ লপিতম্ ॥ ৫1 € ॥ 

যখাঁরাগ ॥ রসময় বুন্দাবনে খতুপতি শোভাগণে 

২৯ (ক) 

অতি বিলক্ষণ মনোরম । 

সরস্জ বন যত মন্দ মন্দ অতিরত 

দোলায় মলয়ানিল দাম 

কোন স্থানে পিক ডাকে রসাল মুকুল হ্বাদে 

মত্ত হয়া করে কলকলী। 

প্রফুল্ল লতিক1 গণে তুজগণ করে গানে 
মধুপানে আনন্দে মাতলি ॥ 

কোঁনখাঁনে চক্রবাক বন্দ মহানন্দ পাঁক 

আলাপ করি অতি। 

ইছা কছি মদননিকা মহানন্দে অগনিকা 
ছুই তিন পদ চলে গতি ॥ 

৩২৯ 



৩৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তথাঁহি ॥ উদ্দাম-স্সর চাতুরী-পরিচয়াদন্তেন্তরাগাদিমাঁং 

রাত্রি জাগরিতানি সঙ্গুনি যুবছন্থানি যচ্ছেরতে। 

তত্তেসাং শ্বমিতানিলেন তুলনামাসাদয়িস্যনিব 

প্রোন্সীলৎ্ কমলাবলীধু বলতে শ্রীথগুবীবীমরূৎ ॥ ৫ ৬॥। 

যথারাগ । মদনিক1 কহে কথা দেখি প্রাতে মনোরতা 

আপনা আপনি বিচারয়। 

গ্রাঁতে যে অনিল বহে শীতল সুগন্ধী ময়ে 
তাহা দেখি হর্ষে বিচানয় । 

যুব ছন্ব রাত্রি জাগে উদ্বেগে মন্সথ বাগে 

চাঁতুরী বৈদগ্ধি বিচারিয়া 

বিলাসে শুতিয়া আছে নিভৃত কুঙ্চের মাঝে 

মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া ॥ 

তাঁতে যে নিশ্বাস ছাঁডে অতিশয় স্ুশীতলে 

তার তৃল্য মলয় বাতাস। 

পল্ম বনে বিলসয় পরম শীতল ময় 

যাতে ঘুচে মদন হুতাস॥ 

এত কি পুনর্বার দেখে অতি মনোহর 

সম্মূথে নিশ্বাস ছাড়ি কহে। 

জন ভাগবত গণ ব্রস্ময় বৃন্দাবন 

শোভা যাহা মদন বণয়ে। 

তথাছি ॥ চকিত চকিতং ক্ষাপি ক্কাপি প্রমোদ-নির-তরং 

ক্চন বানত1 কুগ্ঠোৎকং নিধায় বিলচনে | 

কলয়তি তথাবস্থামেষা রথাঙ্গ কুটন্থিন্ী 

ভবতি ন যন চাস্তেবাঁসী বিদগ্ধ বধূজনঃ ॥ ৫।৭॥ 

যথারাগ ॥ চক্রবাকী দেখি কহে কি অপুর্ব দেখি 'ওহে 

বন্দাবনে প্রাতে মনোরম । 

চকিত চকিত কত পরমানন্দ বহে যত 

নিরস্তর আনন্দ পরম ॥ 



জগরাথ বল্পভ নাটক ৩৩১ 

২৯ (ধ) অখণ্ড বনিতা কেন্ছ সে উতৎকণ্ঠিতাতে রহ 

বিলোচন ধরিয়া ধনিয়া । 

এই চক্রবাকী তেন প্রকাঁশয়ে স্থানে যেন 

একে রছে বিদগ্ধ বধূয়া ॥ 

ক্ষণেক অন্তর গিয়া অত্যাশ্চর্য্য বিলোকিয়। 

মদন কহয়ে রম্য কথা৷ 

অফে অতি রমনীয় দেখ এই কমনীয় 

সাক্ষাতে আছয়ে সব তথা ॥ 

মদনার যত বাণী সকল হন্দর জানি 

রাধা কৃষ্ণ লীল। যাতে আছে। 

অন্য উপদেশ কয় যাতে যাতে সঙ্বোধিয় 

বিচারিয়া দেখ ইহা পাছে। 

তথাহি॥। উচ্সীলৎকমলোঁদরে মধুভরেদুষ্টাগবিশ্বং নিজং 
মন্থনা দ্রয়িতং কথক্চ্দিধুনা নোৎকণয়া ধাবতি। 
উৎকঠ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্টা বিলক্ষা মু 
ন স্থাতুং ন চ গন্তমত্র চতুর! ভূঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ ৫ | ৮ ॥ 

ষথারাগ ॥ কমল উপরে মধুপুর্ণ ভরে 
কমলে ভ্রমর ধৈসে। 

আপনার অঙ্গ দেখি প্রতিৰিশ্ব 

মধু মাঝে সুখে ভাসে ॥ 

মনে ভাবে এই মোর প্রতি ঘেই 
সে মধু করিছে পান। 

উড়ি যায় তথি ন। দেয় সম্প্রতি 

পুন হায় পূর্ব স্থান | 

পুন দেখি তাই তথি উড়ি যায় 

না দেখয়ে পুন তায় । 

এমত সে ভূঙ্গী অতি বড় রঙ্গী 

থাকিয়া আইল। নর ॥ 



বৈষ্ুব ও যহুনন্দপ সাহিত্য 

শঙীমুখখী দেখি মদন! সম্মুখী 
দেখকে প্রভাতে রঙ্গ । 

ভাতে হরে মন ন। দেখিয়ে আন 

আনন্দ বাঁড়য়ে ভুজ ॥ 

তস্মাৎ যাইয়ে ইহারে দেখিয়ে 

কহি গেলা তার আগে। 

বন্দি ভগবতী কর দয়! মতি 

দেখিয়ে আনন্দ লাগে ॥ 
মদনিক তবে কহ শুনি এবে 

কহিয়া মাজয়ে আখি । 

নিকুঞ্ধ প্রবেশ বিলাস বিশেষ 

তুমি আছ তাহা সখি ॥ 

'তঙ্াহি ॥ ৩* (ক) যস্তস্তো৷ মুরবিদ্বিষঃ সমভবত্তেনাপি তন্যা মনো! 

মাধ্যস্থং পরিশঙ্কতে তয়মনোজন্ম এসানির্ভরম্। 

কামেষু-ব্রজপক্ষ-বাতবিসর-প্রাপ্তোদয়ো ন ক্ষণা- 

দাশ্বাসং হরিনীদূশো বিতনুতে তন্ত প্রকম্পোযদি ॥ ৫ ১৭ | 

যথারাগ ॥ রাধিকার মুখ শশী প্রেমামৃত রাশি রাশি 

দেখি কৃষ্চকোর মাতিয়া। 
এ সভ হইল যাকে সে রাইরে সুভ করে 

মন রহে তটস্থ হইয়া ॥ 

শস্ক] ভয় মনে জন্মে লজ্জা] আসি বেড়ে মর্দে 

তাতে মন হইল স্থকিত। 

জড় প্রায় হয়৷ রছে কিছু কর্তব্যত। নহে 

তন হৈল পুলকে কাপিতে। 

কাঁমবাণে বিদ্ধি মারে রুষ্কে অস্থির করে 

স্বেদ কম্প হইল তঙ্গতে। 

হুরিণী নয়নীমন সন্ত ভাতে অন্ুক্ষণ 
ক্ষণেক সোয়ান্ি নাহি ভাতে ॥ 



জগকাঁথ বল্পভ নাটক 

শশীমুখী ইহ! শুনি পরম আনন্দ মানি 
মোর প্রাণ প্রিয়করি কছে। 

কৃতার্থ হৈলু মুগ্ডি প্রাণ দান দিলে তুগ্ডি, 
আর অতঃপর কি বা হয়ে 

মদনিক1 কহে বাছ! শুন কছি প্রেম ইচ্ছ। 

হেন প্রেম তূবনে কি আছে। 

স্থহদ লোকের আর অতঃপর স্বখ করে 

মনের সহিত অঙ্গ ইচ্ছে ॥ 

শশী মুখী কহে তবে শুন দেবী কহি এবে 

আর নাকি কিছু দেখিক্সাছ। 

দেবী কহে যত কেলি সমস্ত দেখিল ভাঁলি 

কহিব সকলি ইহার পাঁছি ॥ 

শশীমুখী হর্ষ পাঞ কহে শুনি ওহে ইহ! 

তবে কি বা হইল বিলাস। 

মনিকা কহে তবে শুন বাছ| কহি এবে 

যাহা কহি মনে উল্লাস ॥ 

তথাহি॥। সাশঙ্কং সমনোভব প্রহলিতং সাঁপএপৎ সম্ময়ং 

(৩*খ) সাস্ম্সং সমনোহরাত্মকপদং সপ্রেমসোৎকষ্ঠিতম্। 
রাধয়া মধুত্দনন্য চ তদ! কুগ্জে তদাসীন্রুতং 
যেনাসীম্মঘনেহপি বিস্ময়-রস-ন্দিপ্ধী-তরো নির্ভরং ॥ ৫। ২৩1 

ষথারাঁগ ॥ প্রথম মিলনে রাই মনে অতি শঙ্কা পাই 

আছে কুগ্ে নিকটে যাইয়া । 

কষ তাহ] দেখি প্রফুল্ল বয়ান আখি 

কহে কাম হাস্য প্রকাশিয়া ॥ 

লজ্জা আসি ধরে তাই তাতে অঙ্গ ঝাপে রাই 
কুষ গর্ব করে অতিশয় 1. 

অস্য়! ভরেতে খেলা রাই মনে উপজিল! 
মনোহর যাতে প্রেমমযস ॥ 



৩৩৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

কুষ্ণ প্রেমোৎকঠা৷ হৈল তাতে সব বিছুড়ল 
কিবা জানি কেমন বিধান । 

রাধা রুষ কুল মাঝে গাঢ় ওহ হৃদি মাজে 

তাহাতে বিষয় হয় কাম ॥। 

আহির রাগেন || মৃহুমঞ্জীর-রবাঁজগতং গতমনয়! শয়ন সমীপৎ। 

মধুরিপুণাপি পদানি কিয়স্তাপি চলিতং কিয়দন্ূরুপম্ ॥ 
শশিমুখি কি তব বত কথায়ামি । 
রাধামীধব-কেলি-ভরাদহ মদভুতমাকলয়ামি ॥ ঞ্ ॥ 

মিলিতমির্দং কিল তন্গ-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং। 

বিষম-শরাগুগ-কীলিত্তমিব সখি গলিত-চিরস্তন খেদম্ |। 

নখর-রদাবলি-খপগ্ডিত মপি গুরু নিশ্বাসিতায়ত-ভীতং | 

বূত্র গজাধিপমুদমাতচ্থ তাং রামানন্দ রায়-হ্থগীতম্ ॥ ৫ 1২৪ ॥ 

যখারাগ ॥ রাইমন্দ গতি চলে পুষ্পশধ্য। কুপ্তস্থলে 

৩১ (ক) 

মঞ্জীর বাজায় মুহুমন্দ। 

কষ সে নূপুর রবে আগুয়ান হয়া তবে 

চরণে মণ্তীর বায় মন্দ ॥ 

সখি হে কি কহিব কহনে ন যায়। 

রাধামাধবের কেলি ভুবনে অদ্ভুত্ত মেলি 

আজি দেখিলাম রঙ বায় ॥ গর ॥ 

নয়নে নয়নে মেল মরমে মরমে খেলা 

অস্থির হইয়া! বাহু মেলি। 

দুস্থ তন্থু কোলে করি হিয়ায় হিয়ায় ধরি 

দুহু ছুহ] চুম্বে রন কেলি॥ 

পিয়য়ে অধরামৃত '  ছুহে যেন উনমত 

পানে তৃপ্ত ন। হয় হুহার। 

আখি আখি দরশনে অঙ্গে অঙ্গে পরশনে 

তৃপ্* নহে কি কহিব আব! 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক ৩৩ 

শ্যাম গৌরী প্রেম ভারি তঙনগতে তচুতে জোরি 

অভেদ দেখহ তুহ অজ । 

যে ছেন অনঙ্গ বাণে বিদ্ধি মারে ছুই জনে 

ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ ॥ 

দশনে অধর দংশী পবিত্র অমিয় রাশি 

নধে তনুঘাত করে দুহু। 

মদন যুদ্ধের কাজে পরিশ্রম হেন রাজে 

যাতে অতি শ্বাস বহে মুহু ॥ 

এই মত নান্। লীল। কতেক কহিব কল৷ 

রতি রণ কেলি মনোরম । 

প্রেমময় সব লীলা কাম অগোচর কলা 

কহে দাস এ যদুনন্দন ॥ 

শশীমুখী কছে দেবী অসম্ভব প্রায়। 

মদনিক। কহে যাতে এতার্রশী ময় ॥ 

নখরে করয়ে ক্ষত অধরে দংশয় | 

দৃঢ় অঙ্গ অঙ্গ যাত অত্যন্ত বাঁধর ॥ 

ম্দনিক। কহে তুমি অত্যন্ত সরলা । 

এ হেন অদ্ভুত প্রেম রসময় লীলা | 

তথাহি।  উপদ্দিশতি গুরু গুরু প্রযত্বাৎ 

ত্দপি চ কালবশাৎ প্রযাঁতি পাঁকম্। 
ইতি কিল নিয়তাঁঃ সমস্ত বিদ্াঃ 

হুরত কলাঃ প্বত এব সম্ভবনিত ॥ ৫1 ২৮॥ 

ধখারাগেণ ॥ গুরু দীক্ষা করাই! সখীকে আত্মিক হয়া 

শিক্ঠ প্রতি হয়! কপান্বিতি। 

কোন ভাগ্যে কোন জলে সিন্ধ হয় বিষ্যা জালে 
কোন কালে বশ হয় স্থিতি ॥ 



৩১ (খ) 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এমত সুরত কলা নান! রঙ্গ রস লীলা 

এই শিক্ষা গুরু কেহ নক । 
টৈশোর বয়েস হেলে আপনি আসিয়া মিলে 

স্বত্বসিদ্ধ রতি কেলি হয় ॥ 

স্থরত লীলার কথ। যেন শিক্ষা! প্রায়মত। 

নানা! মতে লীল1 যবে হে । 

তারপর শ্যাম রায় হইয়া! অধীন প্রায় 

পুন আর যেই সব কল ॥ 

তারপর যোগ্য যত রতি লীল! সেবে কত 

বিস্তারিল। শ্বাঁধীন ভর্তিক1 ৷ 

রুষ্ অতি অধীন্তা হইয়া করেন তথা 

সে লীলা যে হয় প্রকাশিতা ॥ 

আপনার রতি রঙ্গে বেশ শিথিলতা অঙ্গে 

করে বেশ আপদ মন্তকে । 

কুক্কুমে বদন মাজে চিরণীতে কেশ সাজে 

মুগ মদে পত্রাবলি লেখে ॥ 

যাবক চরণে রপ্রে পরাস্স ভূষণ পুঞ্জে 

বসন কোছায় পহিরায়। 

করিয়। কাঁস্তার বেশ দেখি পায় হর্যাবেশ 

সে আনন্দ কহনে না যায় । 

শশামুখী কহে হাসি সম্প্রতি কমলোলাসি 

আমা সভার কল্যাণ যাহাতে । 

স্থরত প্রমোদ লক্ষ্মী আছয়ে তাহার সাক্ষী 

ব্যক্ত রূপ বাইর তন্ধুতে ॥ 

নখ পদ দশ! লক্ষ "চারু ভূষ! যুগ অঙ্গ 

অঙ্গ দেখিবার সাধ হয়| 

সে সব দেখিয়া! আখি মন তুষ্ট রূসে মাঁখি 
অতিশয় আনন্দ বাঢ়য় ॥ 



৩২ (ক) 

তথাহি |) 

জগন্নাথ বল্পভ নাটক ৩৩৭ 

তবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথা । 
কত দূরে কৃষ্চন্দ্র দেখে সে ব্যস্ত! ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া কিছু কিছু কহে মনে মনে । 
প্রসন্ন নকল দিগ দেখি যে এখনে ॥ 
প্রভাত হইল আমি কি হবে উপায় | 
কেমনে আপনা ঢাকি যাব নিজালয় ॥ 

পরপতি সঙ্গে লীলা! কেহে! পাছে জানে । 

শাশুড়ী ননদী পাঁছে জাগিবে ভবনে ॥ 
এত ভাবি ছুই তিন পদ চলিধায়। 
সত্খরে সত্বরে যাইয়া রাই পুন ফিরি চায় | 
কষ তাহ দেখি কহে মন হরধিতে। 
আশ্চধ্য দেখি যে এই প্রিয়া অনুঠিতে ॥ 
প্রেম আর শঙ্ক। আসি হৃদয়ে পশিল]। 
তাহাতে যাবক রাই রচিতে দেখিলা ॥ 

ছিত্রাণ্যেব পদাঁনি গচ্ছতি জবাঁৎ ছিজ্রাণি মন্দং পুন 

স্াসোৎকম্পমখাপি পশ্ঠত দিশঃ সাকৃতমেতা পুনঃ । 
যো ন স্তাদপি গোচরে নয়নফো। নৈিষ্টমেতং জনং 

সং প্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মাঁমস্তিকেংপি প্রিষ্বা ॥ ৫1৩২ ॥ 

যথারাগ ॥ ত্রাসে ছুই তিন পদ বেগে যায় রাই কত 
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অন্য দেখি মনে ভয় করি। 

কম্পিত হুইয়৷ অঙ্গ দেখে নেত্র যে তরঙ্গ 

দুশদ্দিক অতি ত্রাস ভরি ॥ 

ছুই তিন পদ পুন মন্দ গতি চলে ক্ষণ 

প্রেম ভবে না পারে চলিতে । 

নয়ন আকুতি করি আমা পানে হেরি হেরি 

যায় যোর চিত্ত চোরাইতে ॥ 

আমার নিকটে প্রিয়া যাইতে ভ্রবিত হিয়া 

আমারে ছাড়িতে প্রাণ কান্দে। 

দূর দিগে দৃষ্টি দেখে ত্রাস পায় লাখে লাখে 
ধনি পড়িয়াছে ছুই ফান্দে ॥ 



৩৩৮ 

৩২ (খ) 

তথাহি ॥ 

ললিত রাগেন ॥ 

যথারাগ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

লাগল বিষম তথা ছাড়িতে নারয়ে তথা 

মোর প্রাণ দেখি কেমন করে। 

কেনে বিধি কৈল ইহা! বিচ্ছেদ প্রাণের প্রিয় 

রস শুণ্য বিধি কলেবরে ॥ 

রাধা পুন ভাবে মনে শন্কা ছেল বলবানে 

অতি ত্র! চলি নিজালয়। 

নান। প্রেম গতি রীতি বুঝিতে তাহার মতি 

প্রেমাধীন কিবা না করম ॥ 

এই কালে মনিকা দেখি কহে হর্ষাধিক1 

দেখ দেখ সম্মূথে অস্তিকে । 

মাধব কথোক দূরে রাঁধিক। গমন হেরে 

কায় মনোবাক্যে করি একে ॥ 

ন ব্যালাদপি সং বিভেতি পুরতঃ স্থানে যথা দূরতো 

নোঘিগ্র। করিগঞ্জিতাঁদপি যথা কাঁকাঁবলী-নিশ্বনাৎ। 

নৈবেয়ং ভিমিরেহ পি মুহাতিতরাং কামৎ প্রকাশে যথা । 

তম্সন্তে বিরছেইপিনৈব বিধুরা কান্ত্ত যোগে যথা ॥ ৫ | ৩৪ | 

অভিমত-গাঢ় মনোরথ-সমুচি ত-রতিপতি-সমর-বিশেষে । 

বিজন্-পরাজয়-পরিচয়-বিমুষিত-চে তবি-বলদ ভিলাষে ॥ 

লুলিত মনোহর! দেহ! । 

কথয়তি পরিচয়মিয়মতি নিপুপং মৃদুপদ কমল-লবেহা! ॥ প্র ॥ 

কুন্থম-শরাপন-শর-নিকর-ধবনি-ম নিত-মনোহর ঘোষে । 

গুণ পরিপাটিতয়া! পরিকল্িত নখ-দশন-ক্ষত-দোষে ॥ 

গজপতি রুদ্র নরাধিপ-বিদিতে রপসিক জনাহিত-তোষে । 

রামানন্দ রায় কবি ভশিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥ ৫ | ৩৫ 

কৃষ্ণ পরপতি সনে রজনী বিলাস গণে 

কৰি রাই বিহারে চলিল]। 

তাছাতে যতেক দু খ কি কহিব ফাটে বুক 

বিষ করে সঞ্জোগ অমিল ॥ 



৩৩ (ক) 

পুন যথারাগ ॥ 

জগন্নাথ বল্পভ নাটক 

শিরশ্ছেদ বৃক্ষ নামা: শুন তার যে আখ্যান 

তাহা দেখি পুরুষের জ্ঞানে । 

যত ভয় পায় মনে রাই তার কিছু অস্ত নাঞ্িঃ 

তত ভয় নহে সর্পা গণে। 

কামবাণে ত্তন্ধ যত উদ্বেগ পাইল কত 

গজেন্্র গঞ্জনে তত নাঞ্ি। 

অন্ধকারে মোহ যত ন৷ পায় প্রকাশ তত 

মোহ পায় চন্দ্র মুখী রাই ॥ 

কৃষ্ণের সঞ্লোগ যত দুঃখ পায় অবিরত 

তত ছুংখ বিরহে ন! হয়। 

তথাহি আনন্দময় পরকীয়া রস হয় 
কেবল গোবিন্দ সুধাঁময় ॥ 

রুষ বি অন্যজন করে ইহা আচরণ 

আপনাকে কুঙ্ ছেন মানি। 

ইহ লোকে পরলোকে, নাশ যায় ছুই লোকে 

পাছে যম দণ্ডে তারে জানি ॥ 

আশ্চরধ্য রাইর দেহ তিলেক ন! পায় খেহ 

মনোহর শোভ। প্রতি অঙগ। 

মুদ পদ গতি অতি শিথিল তখন খিতি 

পরিচয় করয়ে সে রঙ্গ ॥ 

র্জনীতে রতি পতি সমর বিশেষ অতি 

বিজয়ে যে পরাজয় যায় ॥ 

তাহাতে রহিল মন অভিনয় অনুক্ষণ 

তাতে তন স্থির নাহি পায়॥ 

কুন্ুম সরস বন .. ধ্বনিগণ মনোরম 
কণ্ঠের কুজিত রসময় । 

নখেত দশন ক্ষত দোষ নহে গুণমত 

এইত কারণে পরকাশয় ॥ 



৩৪৩ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

তস্মাঁৎ অত্যন্ত ভয় রাধিকা কাতর হয় 

দেখ! দিয়ে আশ্বাসিয়ে আমি । 

এত কহি রাই আগে দেখা দিল মহাভাগে 
কহে বাছা এ! আইল] তুমি ॥ 

রাই তবে দেখি অতি সন্ত্রমে ভরিল মতি 

দেখি কহে দেবী তগবতী । 

স্থলজ্জ! হুইয়া বন্দে দেবী পায় মহানন্দে 
কহে দেবী স্থথে থাক নিতি ॥ 

হেন কালে বেশ স্থলে শব কলকলি 

অবোধ অবোধ এই শব কোলাহলি। 

শুনি সভে কর্ণপাতে শুনি কিবা রব। 

পুনর্বার বেশ স্থলে কহে এই সব॥ 

তথাহি ॥ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাঞ্চলেন চ বলা দেষ ক্ষমামুলিধন্ 

কল্পাস্তম্তনয়িত্র.গজিত-_ঘনধ্বানৈ দ্দিশে দারয়ন্। 
এষ ব্যাপদ্দি মজ্জয়ন ব্রজমভূদৈ বাঁদরিষ্টোহ গ্রতঃ ॥ ৫ 1৩৯ 

ষথারাগ ॥ বিশেষ আকার ধরি অকল্মাৎ ব্রজপুরী 

নষ্ট করে অরিষ্ট অস্থর। 
ছুই শৃঙ্গ দ্রিশা মই উবারয়ে পাপী এই 

৩৩ (খ) ব্রজ ভূমি করিবে প্রচুর ॥ 

খুরাঁঞ্চলে ভূমি খোলে উঝানি উঝানি পেলে 
মহ] মহা গর্ত হয়া যায়। 

কল্পাস্তরী সময়েন বর্জ হয় তেন ঘন 

ধ্বনি গণ দিগ বিদ্ারয়। 

উক্কাপাত সম হয় ছুই চক্ষু ক্রোধময় 

দোলয় সঘন পাপী এই। 

না জানি কি হবে ভাই এই মত সভে গাই 

কোলাহল হল অতিশয় ॥ 



জগন্নাথ বল্পভ নাঁটক ৩৪১ 

রাধ! কুগ্জান্তরে পশি দেখয়ে গোঁপনে বমি 

কৃষ্ণ যাঁয় সাটোপ করিয়া । 

ব্রজবাশী জনগণে করয়ে অভয় দানে 

গব করে ছুবাছ তুলিয়া ॥ 

'তথাহি॥ দৃপ্যদ্দানবশীর্ণশৈল বলয়-ক্ষৌণী মহালম্বনে 
বৈরি ব্যাকুল-শক্র-শাস্তিকমখ-প্রোদ্দমযুপেহপিচ । 

অস্মিন কষ্ণতুজে২পি-জাগ্রতি ভয়ং নিত্যং তদেকা শ্রয়ান্ 

ঘোষস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাঁণৈমর্মম ক্রীড়তি ॥ ৫1৪১ & 

যথারাগ ॥ দানবের দর্প হৈতে শশীভূমি শৈল যুখে 
তারা অবলম্বে মোর বাছ। 

দেখিতে ব্যাকুল শক্র তারে শাস্তি মহাঁচক্র 

শাস্তি যুদ্ধ কাম শ্রম পন ॥ 

এ বাছু জাপ্রত মোর ব্রজবাসী রহ কোর 

ইথে ব্রজবাসী ভয় কোথা । 

ব্রজবাসী যোর প্রাণ প্রাণ হৈতে অনুষ্ঠান 
কেনে পাপী করিবেক এথ! ॥ 

এত কহি শ্ঠাম রায় সাটোপে চলিক্স। ঘাস 

মে পাপী অস্থর মারিবারে। 

ব্রঞ্জবাসী তাহা দেখি কহে অশ্রু ভরি আখি 

কৃষ্ণ কেনে গেল! পাপী স্থলে ॥ 

গিরি শৃঙ্গ জিনি দুই শৃঙ্গ মহু। তীক্ষ যেই 

পরত বিদারে হেন তেজ । 

তার আগে রুষ্ ত কোমল উৎপন যন্ 

কি হবে করিয়া করে থেদ ॥ 

মদমিক। দেখি তাহা! সাশ্রু মুখে কহে ইহা 
৩৪ (ক) আজি ন! জানিয়ে কিবা হয়। 

কষ দেখি আখি ঝরে কহে কথ! অঙ্গ ভরে 

এই হস্প অতি প্রেমময় ॥ 



৩৪২ বৈষুব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

তথাহি॥ অগ্ ক্ষৌণি সহম্্র ভারমতুলং দেবা জয়াশ! কুতঃ 
শ্রীদেবি ব্রতমাচর ব্রজজনা: কানন্দবার্তাপি ব: | 
মাতর্দেবকি কিং ভবিষ্যমি গতান্দাদয়ো রাধিকে 

শৃন্যং তে জগদদ্য জাতমধুন! হাহ] হতাঃ স্মে| বয়ম্ ॥ ৫। ৪৩ 

ষযথারাগ ॥ মদনিকা কহে কথা মনে পাই অতি ব্যথ৷ 

রুষেং দেখি অকিষ্টের আগে । 
সদাই মল মনে উঠি সব বন্ধু গণে 

স্ষেহে কহে মনে যাহা লাগি ॥ 

শুন শুন ওহে ক্ষৌণি আজি হৈতে সদ! তুমি 
থাঁক অন্থরের ভার বহি । 

শুনহ দেবতাগণ যাও আশ। ছাড়ি মন 

পাপিষ্ট অরিষ্ট যাতে এই | 

লক্ষী দেবী পুনর্বার ব্রত করি অনিবার 

তবে যে নিস্তার পাব দেখি । 

ওহে ব্রজবাসীগণ কোথা আঁর হর্ধমন 
বার্তা তোমা সভার আর কি ॥ 

হা হা! যশোমতি মাতা নাজানি কি হবে কথা 

কি বা গতি হইবে তোমার । 

ওহে নন্দ আদি গণ না জানি কেমন ক্ষণ 

কি বা হবে তোমা সভাকার ॥ 

বথারাগ ॥ হত হব আমা সভাগণে । 

শুন সুধামুখী রাধা কি কব তোমার সাধ! 

শূন্য হয় পাছে ত্রিতুবনে ॥ 

এতেক শুনিয়া রাই. মনে অতিদুঃখ পাই 

আতঙ্ক হইয়! গেল হিয়া । 

হ! ধিক হা ধিক কহে আখি জল নাহি রহে 

কহে কিছু গগগদ হয়! ॥ 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক ৩৪৩ 

মুগ্রি অভাগিনী অতি পাঁপিনী তাপিনী মতি 

কৃষ্ণ সঙ্গ হইতে প্রেমাঙ্কুর | 

এই সে ছুদ্ধৈব হৈল দুই পত্র না জন্সিল 

৩৪ (খ) ভাঙ্গিলেন বিধি বড় ভ্রুর ॥ 
হেন কালে শশীমুধী কহে ধৈর্য্য হও সখি 

এই দেখ কৃষ্ণ আগে হয়। 

কহে এই বেশ স্থলে মুনীর যোগেঙ্দ বোলে 

গোঁবিন্দের স্তবন করয় ॥ 

তথাহি ॥ যত্রোন্সীলোতি মীলিতং ত্রিভূবনং যত্রোন্নমত্যানতং 
যম্মিন ভ্রাম্যতি ন ভ্রমস্তি বিয়তি প্রাফেণ বাত অপি। 

ক্ষিপ্ত কন্দুক লীলয়৷ তমধুন। বৃন্দাবনাদ্দ,রতো 

হত্বারিষ্ট মরিষ্টমেতদকরোৎ শ্ীমান মূকুন্দো জগৎ ॥ ৫ | ৪৬ ॥ 

অস্তার্থ ॥ ঘে অবিষ্ট প্রসন্ন হইল ত্রিভূবন। 

যার অধীনতা হয় এ তিন ভূবন ॥ 

যাহার ভুবনে বাউ গগনে অচল । 

স্বকিত হইয়া চলে হেন যাঁর চল ॥ 

যে পাপিষই্ অরিষ্ট ক্ণের শক্র প্রায় । 

বুন্দাবন হইতে তারে মারিয়া পেলায় ॥ 

মারিয়া অরিষ্ট স্থর এ তিন ভবনে । 

আনন্দ দিলেন কৃষ্ নাহি অল্প শ্রমে ॥ 

তবে আসি কৃষ্ণচন্দ্র প্রবিষ্ট হইল! । 

সবে হাশ্ যুক্তে হয়া! কহিতে লাগিল! | 

মদনিকা কহে কৃষ্ণ চন্দ্রকে দেখিক্ষা! | 
আশ্চর্ধ্য মাধবী ভূষা গরিম! হইয়া ॥ 

তথাহি ॥ বিশ্রস্তালক-বল্পরী পরিমিলংস্েদোদ বিদ্দুংকর- 

ব্যালিগ্তলিকচন্দনঃ ব্রমগলৎ কেকিশ্ছদোক্তসকঃ | 

পাদক্ষেপ-সমুচ্ছলৎ ক্ষিতিরজে] রম্যাঙ্গ-রাঁগশ্চিরাৎ 

আনন্দ বিতনোত্যয়ং ন্য়নয়োরা বি9রবন্মাধবঃ ॥ ৫1 ৪৮ ॥ 



২১৪৪ 

যথারাগ ॥ 

৩৫ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

গোবিন্দের কিবা রূপ দেখি কান্দে কাম ভূপ 

শ্যাম তন্থ প্রতি মনোহত্ । 

অরিষ্ট অস্থর সঙ্গে যুদ্ধ চেল মহারঙ্গে 

তাতে শ্রম হৈল বিস্তর ॥ 

শ্রম জল কণা বিন্দু শোভি আছে মুখ ইন্দু 

চাদে যেন মতি সাব্রি সারি । 

বিস্তর অপকামতা যেন অলিবুন্দ মাতা 

পদ্মমধু পিয়ামত্ত ভারি ॥ 

অলক তিলক চাদ তায় লিপ্ত মন ফাদ 
ব্রজ বধূগণ মাতে ষাতে। 

চড়াতে ময়ূর পাখা শিথিলতা মনোত্স্থকা 
উত্তংশ শিথিল হৈল তাতে ॥ 

পদে ক্ষিপ্ত হয় ধূলি অঙ্গে লাগে সমচুলি 

/ তাঁতে সেই অঙ্গরাগ যত । 

নয়ানে আনন্দ দেই গোবিন্দ অঙ্গ শোভা এই 
আসি কৃষ্ €হল। উপস্থিত ॥ 

কহি মদনিকা তথা গেল! অতি হর্ষমতা 
ভাগ্যে তুম দেখিলাউ আমি । 

জয় রূপ সয়ন্বর হউতার নিরস্তর 

তাতে আলিতে থাক তুমি ॥ 

কৃষ্ণ দেখি কছে তাবে হয়! হর্ষ সুবিস্তারে 

আপনি আছিল! তুমি এথা । 

মদনিক। কহে তুমি জয়শোভ1 অতি মাঁণি 

সেই শোভা দেখি বাহ্যাহতা ॥ 

তস্মাৎ বকুল তরু | তার শ্রম দূর কর 
ক্ষণেক ৫বসহ বাছা তথা । 

কৃষ্ণ কহে ইচ্ছা তোর তাহাই কতব্য মোর 

ইহ কহি বসে কষ তথা? ॥ 



তথাহি ॥ 

৩৫ (খ) 

তথারাগ ॥ 

জগন্নাথ ব্ল্পভ নাটক 

মদনিকা স্নেহ ভরে কৃষণ অঙ্গ স্পর্শ করে 
কহয়ে তুঙ্ধর কর্ন কৈলা। 

কিছু পরিতোষ তোরে কিরপে করিয়ে ভোর 
মোর মন ইচ্ছা বড় হৈলা ॥ 

রুষ কহে যাহা মনে কব তাহ। এই ক্ষণে 
শুনি হর্য হেল! মনিকা । 

ত্বর। কুগ্চে প্রবেশিলা রাইকে লইঞ়া আইলা 
আনিয়। কহয়ে হর্যাধিক1 ॥ 

আনিয়া কহয়ে শা তোরে করি মনস্কাষ 

মোর হয় মনের সন্তোষ । 

যাহা কহি তাঁহা কর মোর এই বোল ধর 
ইথে না৷ গণিকে গুণ দোঁষ। 

নবাভি সঙ্গ-বিধুরাং ত্রাসোম্মীলিতলোচনাং | 
মধুরালোকনেনৈনাং সম্ভাবয় চিরাদিব ॥ ৫। ৫৫ 

নবীন সঙ্গমে বাঁধা বিচ্ছেদে পাইল বাঁধা 
আর তথা অন্থরের সাথে। 

দেখিয়া তোমার রণ তৃষ্ণা পাইল অনুক্ষণ 
মদ্রিত জীবন কাপে যাতে ॥ 

মধুর নয়ানে রাই দেখ তুমি এই ঠাই 
তাপ দূর করছ ইহার । 

পরম নিভৃত স্থান দেখ এই মনোরম 

শ্রম দূরে যাউক তোমার ॥ 

শুন রুষখ আনন্দিত সদ] বাঞ্া যাছ! চিত 

তাহ। কহিলেন মদনিকা। 

সম্প্হ হইয়া শ্যাম দেখে রাই শোভা ধাম 
দেখি আখি লক্ষ প্রায়ধিক] ॥ 

মদনিক। কহে রাধে সাধহ আমার সাধে 

দেখি আমি নয়ান ভরিয়া । 

জন্মের সাফল্য তবে এই যদ্দি দেখি এবে 

কর বাছা লাজ তোয়াগিয়া ॥ 



৩৪৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ছুষ্টাস্থর সংগ্রামে রুষ্ হল! পরিশ্রমে 
তাতে ঘর্ধ বিন্দু ভরে গাঁয়। 

নীল পটাঞ্চল দিয় বীজন করহ গিয়া 
বাক্য কহ অমুত নিন্দয় ॥ 

শুনি প্রেমময়ী রাই নেত্রাঞ্চলে রুষ্ণ ঠাই 
পটাঞ্চলে বীজন করয়। 

আনন্দে ন। ধরে অঙ্গ বিলাস অঙ্গে হৈল অঙ্গ 
দু হিয়। দু তৃপ্ত হয়॥ 

তথাপি ॥ বৎসে-ক্রুড়-সঙ্গর-পরিশ্রুমো সৎ 

স্বেদবিন্দু-নিকরৈ: করস্থিতম্। 

অঞ্চলেন নিজবাসসঃ প্রিয়ং 

বীজগ় প্রিয় গিরাভিনন্দ্যচ || ৫ | ৫৭|| 

যথারাগ || দেখি মদনিকা অতি আনন্দে ভরল মতি 

কহে রুষ্ কহ দেখি আর। 

ইহ1 কহি তোর কিয়ে প্রিয়া আছে কহি দিয়া 
অকপটে কহিয়ে বিস্তারে ॥ 

কৃষ্ণ কহে ইহা বিনে প্রিয় নাহি ত্রিভূবনে 
ইহ] বই নাহি মোর স্থখ। 

ইহ! বই আর নাঞ্জ ঠাই আমি সত্য কই 
৩৬ (ক) ইহাতে ভরিবে মোর বুক ॥ 

তথাহি । পঞ্চেযোবিশিখাবলীভি রভিতে। নিস্তক্ষ্যমাণেন চেং। 
আনন্দৈকনিদদানমেণনয়ন। প্রাপ্ত প্রসাদাত্তব ॥ 

ভূয়ঃ সেয়মলস্তি কাচন দূশোঃ পীযূষ ধারাময়! 
কিন্বাতঃ পরমস্তি দেবি ভুবনে কিঞ্চিৎ প্রিন্বং যাদৃশাম্ ॥ ৫ | ৬০ 

মঙ্জল গুজ্জরী | পরিণত শারদ শশধর বদনা 

মিলিত। পাঁণি তলে গুরু মানা ॥ 

দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং। 

বছতর স্থকৃত ফলিত মন্ুদ্দিষ্টম 1 গর ! 



জগন্নাথ বল্পভ নাটক 

পিক-বিধু-মধু মধুপাবলি-চরিতং | 
রচয়তি মামধুন। সখ ভরিতমূ ॥ 
শ্রণয়তু রুদ্র-নৃপে হুখমমৃত্তং | 
রামানন্দ ভপিত হরিরমিতম্ ॥ ৫। ৬১ 

যথারাগ ॥ অতনু বিরসি গণে তাতে মোর অনুক্ষণে 

৩৬ (খ 

তাহাতে তরায় হেন নাঞ্িও। 

তাহাতে আনন্দ দিতে হরিণী নয়ান যাতে 

নয়ান অঞ্চলে শাস্তি পাই। 
সে রাধা নয়নাঞচল সুধা ধারা রসাঞল 

তাহাতে না হই আমার । 

ইহা বিন মোর প্রি ত্রিভূবনে নাহি কেহু 

কহিলাম সাক্ষাতে তোমার ॥ 

পুিমার শশী মুখী কুরঙ্গ জিনিয়া আখি 
হত্ত তলে মিলিল আসিয়]। 

কি মোর অগিষ্ট সার ত্রিভুবনে আছে আর 

কিবা আমি হইব চাহিয়া ॥ 

কোকিল বসস্ত কালে ভৃঙ্গিবলী কাম খেলে 

বুন্দাবনে পুষ্পগন্ধ যত । 

সব হৈল সুখদাই আর কিছু দুঃখ নাঞ্িঃ 
যারে রাই হৈল অনুগত ॥ 

তথাপি মাগিয়ে এক শুন তাহ] পরতেক 

এই পরকীয়া] লীল! মোর । 

ইথে শ্রদ্ধা! বাঞ্ছে যারা এ মান্ত মানুষ তারা 

সে বা মনে হইল বিভোর ॥ 

পরম রহস্য লীলা স্থধা হৈতে সুমধুর 
ইহাঁতে লালস বুদ্ধি যার। 

তারে কপ! কর তুমি এই বর মাগি আমি 
এই ব্রজে বলতি তাহার ॥ 



১৪৮৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

ইহ] শুনি মদনিকা আনন্দ বাড়িলধিক। 
এ সমস্ত কহে বার বার । 

কহি সবে গেল। ঘর . হইয়া আনন্দ পর 

পঞ্চমন্ক সম্পূর্ণ তাহার ॥ 

শ্ীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত করুণ] সিন্ধু 

স্বরূপ দূুপ সনাতন আদি । 

শ্রীরঘুনাথ গোপাল ভট্ট করুণাতে অদভূত 
শ্রীজীব গোসাঞ্ও পদ সাধি ॥ 

বায় রামানন্দ পদে প্রণতি করিয়ে সাধে 

তাঁর গ্রন্থ মনোরম এই | 

করি তার পদে চুতি ভূমিষ্ঠ হইয় ক্ষিতি 

তোমা বিনা আর গতি লাঞ্ি | 

তোমার করুণা বলে মুণ্ডি মুর্খ কুতুহলে 

প্রাকৃতে এ সব লীলা পাই । 

তুমি মোরে কর দয়! দেহ মোরে পদ ছাক্স! 

তোমা বিনে আর গতি নাঞ্িও ॥ 

ইথে অপরাধ মোর না৷ লইবে দোষ ওর 

পুন করো পাদ পদ্দমে ছতি। 

আপন অভিষ্ট যেন মোরে কপা কর তেন 

বধ] কৃষ্েে ষেন রছে মতি ॥ 

আচাধ্য ঠাকুর পায় দ্বগুবৎ করি তায় 

চিত্ত আদ্ধি পাই প্রেম লোভে । 

তাহার করুণ] পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী 

কৈল। তাহ যাতে সবভাবে ! 

আীহেমলতা খ্যাত! আমার অভিষ্ঠ দাতা 

তার পায় মুঞ্ি পাপ ছার। 

কভু না সেবিু তারে একথা কহিব কারে 

তু কহোে। মু দাস যার ॥ 



জগর়াথ বল্লভ নাটক ৩৪৯ 

দারুণ সংসার রসে মিলু আপন দোষে 
পাপে চিত্ত হেল নিমগনে । 

ইন্ড্রিয় তৃপ্তাতা নাঞ্ি ভূঞ্জিলেহ ভূপ্রিতাই 

পাপমন বস্থ নাহি জানে ॥ 

শ্রীগুর বৈষব পদ সকল সম্পদ সন্প 

ইহা নাহি ভজে নাহিয় যে 
তবেকি করিব আর শ্রীগ্তর করুণ! সার 

সেই করুণ মাগে নিজে। 

মনোভীষ্টর পূর্ণ হবে মহানন্দ স্থখ পাবে 
ব্রজ ভূমে হউক বসতি। 

যাতে রাধাকৃষ পাই তার প্রেম লীলা গাই 
তার গণ সঙ্গে হউ স্থিতি ॥ 

মোছার অধমাধম মুগ্রিঃ অতি হীনোত্তম 

আমারে দেখিলে পাপ হয়। 

হেন ছারে কপাকরে কে ছেন করুণা আরে 

সব রূপ। গুণ দয়াময় ॥ 

কল আত্মনিব্দেন শ্ুনহ বৈষ্ণবগণ 

ইথে মোর দোষ না লইবে। 
তোম। সভার শ্রাচরণ ধূলি লইতে মোর মন 

সাদ করি কৃপা কর সভে॥ 

ইতি শ্রীজগন্নাথ বল্পভ নাটকে শ্রীরুষ্ণ সম্মিলনে নাম পঞ্চমোহহ্ক ॥ 
ইতি সম্পূর্ণ 

সন ১২৬২ সাল, তারিখ ১২ই পৌষ, লিখিত শ্রীরামদাস বৈরাগী, 
সাং কষ্চনগর, পঃ বগডিতঃ হাবেলি। হরিবোল হুরিবোল হরিবোঁল 

শ্রীশ্রী ক্ণ রাক়জীউ পদভরস! তুহারি। তুমি যাকর শ্রীরু্চৈতন্ত, 
পঠনাথে শ্রীনন্দরাম মাকুভ গোপ সাং মাজুর্যা পরগণে মললভূম বিষুঃপুর | 





ভা্িভন্ডি ভজন 

হাতুনলল্দ্ দাঙা 

ব্চিত 
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সংকীর্তনৈক পিতগৌ কমলায়তাক্ষৌ- 
বিশ্বস্তরোদ্ধিজবরৌ যুগরধর্ম পাঁলৌ- 
বন্দে জগৎ প্রিয়করো৷ করুণাবতারো ॥ ১ 

বেদামপি কারণং নিরবধি স্ত্ীনাঁং 

বিলাসাম্পদং সিদ্ধিনাং সদয়ং হখাকরমিতং 

নিশ্চসেব যোখিম্বরং 

সর্বেহ্বধ্য নিধিং বিধেরপি বিধিং 

মৎকামল্প ক্রমং ত্রিজগতাং ভক্তাঙ্গুরক্ত ভজে ॥ ২॥ 

শ্রগুরু শ্রীপাদপন্ম অধমে বন্দিয়ে। 

যাহা হৈতে সকল অভিষ্ঠ সিদ্ধ হয়ে ॥ 

বন্দনা করিব কৃষ্ণ চৈতন্ত চরণ। 

যাহা হৈতে বিদ্ত নাশ অভিষ্ঠ লম্তন ॥ 

বন্দিব শ্রানিত্যানন্দ দয়ার সাগর । 

গোর প্রেমে গর গর যাহার অন্তর ॥ 
বন্দিব শ্রীঅছৈত আচাধ্য ঠাকুর । 
যাহা হৈতে মিলে প্রেম ভকতি প্রচুর 

এককালে বন্দিব সর্ব বৈষুব চরণ । 
ব্যাজ হয় একে একে করিতে বন্দন ॥ 

মনে উঠি গেল এক অদ্ভুত কথা । 
জানাইতে বিনাস হয় সংসারে ব্যথা ॥ 
সংসার সাগর মাঝে মোহময় জন। 

সহশ্রেক আশ! সর্পে কাটে নিরস্তয় ॥ 
সেই অহঙ্কার তাতে ভয়ঙ্কর ভূমি । 
মগর কুস্তীর কাম ক্রোধ মানি ॥ 

ইহাতে যততেক হুঃখ তরঙ্গ সে হয়। 

তাহাতে প্রবেশ জীব রাজ্য সুখাশায় ॥ 



০, 

২ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সাল সাগর মাঝে যে জনা মজ্িল । 

গোবিন্দ ভকতি তার কোথা বা ব্রহিল । 

ইহাতে হোথা কি মিলে গোবিন্দ চরণ । 

যে মতে! মন যে তার শুন কহি ক্রম ॥ 

'মাগে পরলোক করি যদি থাকে ভয় । 

তবে তার পুণ্যকাজে মতি উপজ্জয় ॥ 

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করি সৎসঙ্গ কয়। 

অত্যন্ত চতুর ঘেই তার সেই হয় ॥ 

সং সঙ্গ প্রসাদে শ্রন্ধা বাদে কক পায় । 

তবে কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি উপজায় ॥ 

সংসার সুখেতে থাকি বৈন্াগ্য যদি হয়। 

ক্রমে ক্রমে কুষ্ঞ প্রেম করযে উদয় ॥ 

প্রথম হতে তার কহছিব নিয়ম । 

অদ্ধাকনি আন সবে আছে শাজ্জক্রম ॥ 

শ্রগুরু শ্রীপাদপদ্ম করিয়া আশ্রয় । 

কুষ্তুল্য করি তবে সতত সেবয় ॥ 

দীক্ষা করি শিক্ষা আমি করে সবক্ষণ । 

আশ্রয় করিবে গুরু তৈষ্ব চরণ ॥ 

অবৈষ্ব স্থানে যদি কৃষ্মন্্র লয় । 
সদ্গতি ন। হয় তার নরকে শড়ম্স ॥ 

তবে নেই অবৈষ্ণব গুরু তিয়়াগিয়া | 

সই্িষ্ণব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া ॥ 

যদ্ধি বা ঠেষ্ব গুরু ন। হয় পণ্ডিত! 

তথাহি তাহারে ত্যাগ নহছেত উচিত ॥ 

তানে ছাড়ি বেদরিত গুরু যেই কনে । 

কখন আক্ষেপ যর্দি করয়ে তাহারে ॥ 

সক জনম তাঁর হয়ত সর্বথা । 

বিচার করিয়া ছেখ. অগত্ডয সুংহিত) ॥ 



হরিভক্কতি চজ্ঞা মুত ৩৫৫ 

গুরুদেব যি কছে বিধি জ্ঞান বচন । 

আজ্ঞা লক্িবলে হয় পাপিষ্ঠ সে জন ॥ 
সক্ষোধ শ্বভাব গুরু সদা ক্রোধ কনে। 

অপরাধ নাহি শিবের কেশে ধরে মারে ॥ 

ইছাতে শিস্তের যদি অবজ্ঞ! জনমে । 
নরক তুঞ্ুয়ে সেই পাপিষ্ঠ অধমে ॥ 

অনেক আছে যে তাহা কি কহিব আর 

সমাধানে কহি কথ! যেই হয়ে সার ॥ 
গুরুদেব আজ্ঞা হয় অতি বলবান। 

যে জন লঙ্ঘয়ে তার নাহি পরিত্রাণ ॥ 

গুরু আগে মিথ্যা কথা শঠতা বচন । 

ইহ1 যেই করে তার নরকে গমন ॥ 
একই আসনে যেই সে গুরু সঙ্গে । 

কিন্বা উচ্চস্থানে বসে শুরু দেব আগে ॥ 

গুরুদেব তারে কৃষ্ণ অপরাধ হেতে । 

গুরু অপরাধি কহে! নারে তরাইতে ॥ 

গুরুভক্তি হইতে মিলে কৃষ্েরে সর্বথা | 

আকিঞ্চণ হয়া যর্দি বিচে নিজ মাথা ॥ 

প্রসঙ্গে কহিল কথ শুন কছি আর। 
যাহার শ্রবণে ঘুচে অজ্ঞান অন্ধকার ॥ 

ব্িিহবা পাইয়া! কষ্ণ কীর্তন না করে। 
ভেক জিহবা সম সেই কহে মনি বরে ॥ 

সংসার বৈরাগ্য বিন! কষ ভক্তি নয় । 

বিচারিলে হয় তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥ 

সারের সুখ বাঞ্া বাটি গেল যার । 

কষ না পাইল সেই বৃথা জন্দ ভান ॥ 

সারে হখ আগে ছেখহ বিচারি। 

অনিত্য সকল সুখ কৃষ্ ভক্তি তত ॥ 



€(২খ) 

€বঞ্ব সাছিত্য ও যছুনন্দন 

ধনজন তরুণী বিলাঁস আদি যত। 
সার ৫বভোগ এই সকল অনিত্য ॥ 

ক্বুদ্ধি ষে জন হয়ে বিচারয়ে সেই । 
কৃষ্ণকে ভজন কনে সংসাবেতে বই ॥ 

কিম্বা সব ত্য/গ করি যায় বন্দাবন। 

নির্জনে বসিষা করে কৃষ্ণের ভঙ্জন ॥ 

বিশ্বাস করসে যেই শাস্ত্রের বচনে। 

এ যদুনন্দন কহে তরে সেই জনে ॥ ১ ॥ 

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্ত বাচি প্রবর্ততে । 

তশ্মীভবন্তি বাঁজেন্দ্র মহাপাতক কোটর ) 

কষ নামে স্মরণে যতেক পাপ নাশে। 

মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে । 

আর কিছু কহি তাহা শুন মন দিয়া । 

অবজ্ঞ! না কর জানি পাঁচালি বলিয়! ॥ 
সংসারের সখ নহে বড় ছুহখ মক্স। 

প্রথমে হেতে দেখ সাক্ষাতে আয় ॥ 

প্রথমে মায়ের গর্ভে জীবের জনম । 

গর্ভের যন্ত্রণা যত না যাক্স কথন ॥ 

জঠোঁর অনলে সদা দহে কলেবন । 

নড়িতে চড়িতে নারে করে কল বল ॥ 

পূর্ব জন্ম স্মৃতি হয গর্ভের ভিভর । 
ব্যথা পাঞ্া তথা সদ চিত্তএ অন্তর ॥ 

বহে বিষ্টাগত্ডে এই গর্ভের ভিতত্বে । 

পড়িএ রহিল্য প্রাণ ধরকফর করে ॥ 

পূর্বে কৃষ্ণ চন্দ্র ভজন না ৫কল। 
সেই অপব্াঁধে বিষ্ঠা গঞ্ডেত পড়িল্য ॥ 

মো বড় অধম মূর্খ বন্ধু জন্ম গেল। 

ভ্রমণ করিয়া কষ ভজন না কিল | 



রে (ক) 

হরিভক্তি চঙ্দ্রাম্ৃত ৩৫৭ 

তন পুড়ি গেল মোর মাতৃ কুফি জালে । 

দাহন করয়ে লবনানুতিজ্ ঝালে ॥ 

প্রকাশ নাহিক স্থল নারি চলিবারে । 

কৃষ্ণ না ভজিয়া পাইল্য এতছুঃখ ফলে ॥ 

দন্থ্যগণ বান্দি ষেন রাখে কারাগারে । 

তার। থাকে যেন বিষ্ঠ। মুত্রের ভিতরে ॥ 
এতছুঃখ পাইল মুঞ্টা রুষ্চ না ভজিএগা। 

কি করিব গেল মোর তঙগ সে পুড়িঞা ॥ 
বাছির হইতে মুখী পড়ি এথা ছেতে। 

তবে আর মোহ কাধ) না করিব চিত্তে ॥ 

যতন করিএ] কুষ্ণ করিব সেবন। 

অর্থ তৃষ্! গেল মোর না হয় স্মরণ ॥ 

এমত মায়ের গর্ভে জীবের যন্ত্রণ। | 

প্রথমে যতেক ছুঃখ নাহি তার সীম! ॥ 

দশমাঁস দশদিন যখন পূর্ণ হেলে । 

সেই জীব তখন পড়য্ে খিতি তলে ॥ 

বাহির বাতাস পাঞগ মুচ্ছ? হয় তার। 

মাএর সহিত দুঃখ পাঁয়ত অপার ॥ 

ভূমে পড়ি মেই জীব অজ্ঞান হইল । 

যত আশ! ছিল তার লব দূর গেল ॥ 

মৃত প্রায় হইঞ। ভোগ করিতে লাগিল। 

কুষ্ণ ভক্তি স্মৃতি যত সব কতি গেল ॥ 

গর্ভে তে৷ জাগ্রত ছিল এ অজাগ্রত | 

হেথা জ্ঞান হীন গর্ভে ছিল জান ভূত ॥ 

বাহির বাতাসে জান বৃক্ষ কাট! গেল। 

পুনর্বার জ্ঞানাস্কুর জন্সিতে লাগিল ॥ 

বাল্যকালে জন্মে যদি জানের অস্কুর | 

** * জ্ঞান বৃক্ষ বাড়য়ে প্রচুর! 



বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

অঙ্গের সহিতে সেই বাড়ে নিরস্তর | 

সৎ সঙ্গ সং শাস্সে সেচয়ে অন্তর ॥ 

সে বুক্ষ বাচিএ ফল ধরে কষ ভক্তি । 

যে ফল আম্বাদ গন্ধে তুচ্ছ কৰে যুক্তি ! 

ইহার সঙ্গেতে জ্ঞান বুক্ষ বাঢ়াইয়া | 

অর্থ কাম আদি তৃষণ বাঁচে যার হিয়া ॥ 
সে তৃষ্তানলেতে সেই জ্ঞান বুক্ষ পুড়ে । 

অতএব সেই বুক্ষ ফল নাহি ধরে ॥ 

মৃত খাগ্ায় কাটে ভারে তত্কাল সে পড়ে ॥ 

পুন যাই মাতৃ গর্ভে জীব জন্ম ধরে ॥ 

সেই জীব ম্বৃতমাল। গলায়ে বান্ছিয় ৷ 
ভ্রময়ে চৌরাদি লক্ষ জোনিয়ে ব্যাপিয়। ॥ 
বনু ভাগ্যে হয় এই মচ্ষ্য জন্ম । 

জন্মিয়া সে করে যদি কষ্ঃ্রে ভজন ॥ 

তবে তার হিয়া! জ্ঞান বুক্ষ বাঢ়াইয়া । 

ফলে প্পেমভক্তি ফল আব্বাদে বাসিঞা ॥ 

অসং্ঘ কহিল এই গর্ডের যন্ত্রণা । 

তবে গন বাল্যকালে যতেক লাঞ্চনা ॥ 

নান। বাহু পিরীতি পায় বাল্য বএসে ! 

সদাই নৌরব মুত্র কর্দম পুত্রীষে ॥ 

কু ভক্তি জ্ঞান হীন কষ্ণ নাহি বলে। 
পরের ইচ্ছাকস দান ভোঙজন সকলে ॥ 

অন্যন্তে হাসে থেনে পুরুসার্থ কিক! | 

ছুঃখ পাক্স তাও খেলে আশক্কি হইয়া! ? 

বুথ শ্রম করে মাত্র কৃষ্ণ ভক্তিহীন | 
অতএব বাল্যকাঁলে হুইখমক্স চিহ্ন ॥ 

যুব কালে নাছি তাব কিছু সুখ লেস। 

যুবাকালে বহু দুঃখ জাঁনিহ বিশেষ ॥ 



৩ (খ) 

হরিভক্তি চন্দ্রামৃত ৩৫৯ 

সদাকাল চেষ্টা তাথে বছ হুঃখ পায়। 

পঞ্চেজ্রিয় পঞ্চরস ব্যাপিয়া রহয় ॥ 

সুন্দর যুবতি বাঞ্ছা শয়নে করয় । 

না পায় তাহার সঙ্গ ছুঃংখেই মরয় ॥ 

দুঃখ পায় যুবাতভূ ছুঃখ নাহি মানে । 

তথাপি পিরীতি বলি হেন হয় আনে ॥ 

নিজ ধনে নিজ চিত্ত তুষ্ট নাহি হয়। 

পরধন লাগি লোভ সদাই করয় ॥ 

আপন স্ত্রীতে তুই নহে যুবাজন মন । 

পরস্থ্রীর লাগি সদ! ধায় চেষ্টাগণ ॥ 
যেবা কেহ আপন ধন স্ত্রীতে তুষ্ট হয়। 
তাহাতে হে! নাহি স্থখ সর্ব হুঃখময় ॥ 

ধন জন নিত্য না হয় অনিত্য বৈতব | 

কর্ধ অন্তরুদ্ধ কালে নাশে সেই সব ॥ 

আজন্ম যতেক হৃঃখ কেন তাহা লঞাা | 

ধন সনে কোটি কল্পে মরএ পুড়িঞা ॥ 

অতএব কৃষ্ণ চেষ্টা ছাডে যেই জন । 
সদাই করে একাস্ত ধনের সেবন | 

মহ। দুঃখ বৃক্ষ মেই রোপণ করিল। 

নানা চেষ্টা ব্যাধে সেই আত্ম মজাইল 

দারুণ সংসার বুক্ষ জন্ম তচ্গ হইতে । 

বিদীর্ণ করএ প্রাণ নাশের বেলাতে 1 

ধন দার! পুত্র হয় হুঃখের সাগর । 

ন! জান যে মাত্র গ্রাস করএ নগর ॥ 

যেন সমুদ্রের তীরে আছে অজগর । 

না জানিয়! উঠে যেন তাহার উপর ॥ 

গ্থলজ্ঞান করি উঠে সুখ খাইবারে। 

তারে লঞা গ্রাস কৈল সেই অজগরে ॥ 



তথাহি ॥ 

৪ (ক) 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এই মত সুখ যেই বিনাস করিস! । 

যেজন না ভজে তার মুখে পড়ে শিয়া ॥ 

কামে মত্ত যুব কালে স্বভাব তাহার । 

রুষ্ণ ভক্তি কৈছে তাথে উদয্স ইহার ॥ 
সবেকজ্দ্রিয্া সর্ব মনে কষফ্ণের ভজন । 

কেমনে ভজিব যুব! সচঞ্চল মন | 

অতএব যুব! কালে নাহি কোন সুখ । 
বর্ণনীয় নহে যুবা কালে বত হুঃখ ॥ 

আধ্যাত্মিক! আদি ছুহখ মহানদীগপ। 

হুঃখের সাগরে হয় বুছের পত্তন ॥ 

জরাতে সদাই পুড়ে তাতে মহাছুখ । 
মন স্থির নহে সদা কাধ্য করে মূর্খ ॥ 
এজন কেমনে কফ পারয়ে ভজিতে । 

হুর্বল হইল অতি নহে স্থির চিতে ॥ 

অতএব বাল্যকাল হতে কৃষ্ণ ভক্তি । 
করিবেক এইত নিশ্চম্ম অনগমতি ॥ 

কৌমারমাচরেৎ প্রাজ্ঞোধর্মীনভাগবতাঁনিহেতি 

এজীবের আর কোন মতে স্থখ নাঁঞী । 

যেমতে থাকুক সদা রহে ছঃখ পাই ॥ 

বরঞ্চ যে জন রহে সংসার ছাড়িয়া । 

কৃষ্ণকে ভজন করে একা স্ক হইয়া ॥ 

পরম পশ্ভ্িত বলি কহিতে তাহারে । 

তাহার দর্শনে সব পতিত নিস্তরে ॥ 

অপুত্রক হয় যদি বহু হুঃখ পায়। 

কুপুজ হইলে হুঃখ কছনে না যায় ॥ 

সুপুত্রক হইল যদ্দি তবে কেবা হয় । 
সধশ্ন-সং্পণথ জ্ঞান ভিহো না করস ॥ 



হব্রিতক্তি চন্দ্রাম্থৃত - ৩৭১ 

সেই ধন পুত্র আদি যদ্দ নষ্ট হয্স 1 

তবে তার মহা দুঃখ উপজে হৃদয় ॥ 

স্্রী নাঁশ যদি হয় পাক কাম পীড়া । 

বসম্ত সময়ে বাস চক্র দেই পীড়া ॥ 
বিরহে তাপিত হএঞ্া মহা হুঃখ পায়। 

শিদারুণ সকল সংসার ছঃখ মন ॥ 
ফলে অবস্থাতে জীব সুখাস্ত ন! পাক্জ। 

যাহা তাহা রহে সদ মরণের ভয় ॥ 

হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভয় । 

হেন কাল নাহি যাথে সন্ধ্য। নাহি হয় ॥ 

বিচার করিয়া যদি দেখ ভাল মতে। 

জর্জর নহিল কিবা সংসারে থাকিতে ॥ 

অর্ধ বাতি থাঁকে ষেন ভিতরে ভিতরে ॥ 

ঘোর রোগপীড়া যদি পায়ত বিস্তরে ॥ 

তবেত সংসার মিথ্যা করি জীব জানে। 

সংসারের রোগ তন্বে তেজয়ে তথনে ॥ 

তখন করিতে নারে কৃষ্ণের ভজন । 

ব্যাধিয্ে সেখানে তথ৷ সদ থাকে মন ॥ 

অতএব প্রাণী সুস্থ থাকএ যাবত । 

বিচারিয়া কষে মন করয়ে তাবত ॥ 

সাক্ষাতে সকল এই পরক্ষে না হয় । 

দেখিয়া! সংসার পীড়া ঘে জন মরয় | 

সে জন অজ্ঞান তারে কি বলিব আর। 

কাম ক্রোধ বস দেই প্রমাণ কি তার ॥. 

হুর্লভ মনুষ্য জন্ম যদি বুথা গেল । 

তবে দেই পাপী কর্ণ ভোগেতে পড়িল ॥ 

পশু পক্ষ আদি জন্ম হইয়া ফিরয়। 

দু বিপাকে নান! তেদ জন্ম হয় ॥ 



৪ (খ) 

তথাতি ॥ 

বঞ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সে জন্মের স্বত্যু ভয় না ঘুচে তাহার । 

জন্ম ছেতে করে তার রোগের সঞ্চার ॥ 

হুঃখের এড়ান নাঞ্চী পশু পক্ষ হয়া । 

এই মত যাতনা পায় কৃষ্ণ না ভজিএলা ॥ 

এই জীব কর্ণ ভোগে হয় বুক্ষলতা । 
কষ পাসরিয়া হয় এতেক অবস্থা ॥ 

যেখানে যেখানে ভাল রিতে বিচাবয় । 

সংসারের স্থখ এই সব ছুঃখ ময় ॥ 

হরি ভক্তি হুধোধয়ে আসঙ্গ বচন । 

সন্দেহ না কর কথা আছে শাজ্ ক্রম ॥ 

কষ পাদপল্পে যার যত শ্রদ্ধা হয়। 

এ যছুনন্দন কহে তত কপা! হয় ॥ 

যত্র যত্র মন্তক্তান্তত্র আত আখাদিত। 

গঙ্গাদি সর্ব তির্থ্যানি বসস্তি তত্র সর্ববদ। ॥ 

সভাই জানিবে এই সংসার ছুঃখময় | 
তথাপিহ স্পৃহা তাতে বলবতী হয় ॥ 

দেহের পতন আছে ইহাত জানিয়ে । 
তথাপিহ স্পৃহাক্বাঞ্ছ। লদ। হয়ে ॥ 

কুষ্ের সেবাক্ম তবে হিত্য না জানিয়ে । 

তথাপি ফির ঘে মন তুর্বাসন। ময়ে ॥ 

যেতেক যন্ত্রণ। দেখ দেহের ঘটন। । 

জানি কৃষ্ণ না ভজিলে পাইযে যন্ত্রণা ॥ 

না জানিএল পতঙ্গ পড়য়ে' বহি পরে । 

না জানিএন] মত্স্ত গিলে বড়সি উদরে ॥ 

সাক্ষাতে দেখহ এই সংসার কাল। 

যত হইয়াছে এই বিষয়ের জাল ॥ 



হব্রিতক্ষি চঙ্্রান্থুত 

তথাপিহ অভিলাষ সংসারেতে কত্রে। 

আশ্চর্য মহিমা সেই অতএব বোলে 

মুনিগণ যত হছুঃখ পাঞা৷ তপ ঠফেল। 

তত সব হঃখ দেখ সংসারে পাইল ॥ 
মুনির সমান ফল তারা ন! পাইল । 

তি হে কৃষ্ণ লাগি আমি সংসার মজিল ॥ 

গৃহ ত্যাগ তারা! কৈল আমনাহ করি । 

তারা কষ পাইল আমি হুইলু সংসারী ॥ 

শীত বাত রৌব্র ক্লেশ সমান পাইল । 
তিহে। কৃষ্ণ লাগি আমি আত্ম হ্থুখ কৈল ॥ 

ধ্যানেতে সমান ৫কল এক চিত্ত হয়।। 

তি হে। কৃষ্ণ লাগি আমি ধন ধেয়াইল। ॥ 

হ1 হা কি করিল আমি রাজ সেবা করি। 

খালি কথো গ্রামে স্মর ভরে রাঙ্গাবলী ॥ 

তারে আত্ম করি &ঠকল তাহার সেবন । 

প্রত্যাসা করিয় বুথ! গুয়াল্যাম জনম ॥ 

ত্রিলোকের শ্রেষ্ট প্রভু প্রণয় যে করে। 

সে কৃষ্ণ, ছাড়িয়া সেরা কল অন্যস্তরে ॥ 

ব্রলোকের অধিক রুষ্ণ একা গ্র করিল । 

তারে না ভজিল যেই পামর হইল ॥ 

পুরুষ অধম মূর্খ মনুষ্য যে হয়। 

তারে সেবা করে রাজার বনি কার ভয় ॥ 

বুথা জন্ম গেল মাত্র ভববোগে মরি । 

বেচিলাম চিস্তামনি কাচ মূল্য করি ॥ 

পদ্ম পত্রে যেন জল করে টলবল । 

জিবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল ॥ 

এ জীবন লাগি আমি কিবা না করিল । 

সকল বিবেকগণ যা! হতে গেল ॥ 



*০ ৪ 

৫ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ধনাঢ্য কপণ জন আগেত জানিএতা । 

নিজ গুণ কথা কল পাপিত হই ॥ 

বন্ধু লোক সঙ্গে প্রিতি পথ ঘটা ন্যাক্স । 

যোগ বিষ়োগ তার হয় সবথায় ॥ 

সংসার অসার ইহাতে জিবের উচিত। 

বচনে সদাই ইহ করে পাঞ্া প্রিত ॥ 

কোন ভাগ্যবান ইহ1 মনের সহিতে । 
কহিয়া! চলিয়া যাঁয় শরীক ভজিতে ॥ 

ভিক্ষায় ভক্ষণ কিবা এককে বসতি । 

তুমি স্বার্থ পরজন ছেষভাব অতি ॥ 

জীর্ণ বক্স দিক কান্থ! পিস্ধন বসন । 

তাহাতে সংসার ততভু না ছাড়ে যেমন ॥ 

উদরে উত্তম কভু শাকে পুর্ণ হুয় । 

এঁছে হৃষ্টচিত্ত কোটী মুদ্রাতে না পুর ॥ 

এ শরীর মোর হয় কছে যেই জন। 

তাহা শুনি সদ হাশ্য লাগে মোন মন ॥ 

সর্ব ক্খ পায় লোক পধস্ত ধরনি । 

বিষ্ঠ। মৃত্র পুশ সদ তাথে মও্গনি ॥ 

বিচার কত্রিক্া য্দি দেখ ভাল মতে। 

কোন কাধ অভিলাল আছ ইহাতে ॥ 

পিতু রক্ত ছুষ্ট হৈতে শরীর গঠন । 

সুখস্থল হয় সর্ব শোকেন্ন ভবন ॥ 

রোগ বিক্রম স্থল সব তত, মই । 

জিতেজ্ড্রি্ নহে যেই সেই আমি কহি ॥ 

মাজার সমুদ্রে পড়ি সে জন রহয়। 

আলীকে স্ঙ্গার করি আনন্দিত হয় ॥ 

কৃষ্ণ পাসরিয়া পাপী ফিরকে মাক্সাতে । 

যখন মর্িব তার কে ফাইবে সাথে ॥ 



৫ (খ) 
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স্তন বৃদ্ধি করি করি ছুই মাংসপিগড ধরি। 

আলিঙ্গন করি রহে কণ্ঠে বক্ষ তরি ॥ 
মুখে নাল পড়ে তাহা মধু প্রায় করি। 

পাঁন করে অতিশয় স্থখ বাঞ্ছ। ভরি ॥ 

বিষ্টা মূত্র পথ দ্বারে মনত সদাই । 

পরম রসিক বলি আপন। বিলাই ॥ 

মহ! মোহ অন্ধজনে এই ভাল হয়। 
অত্যন্ত ধিৎকার স্থানে উত্তম মানয় ॥ 

অবিচারে এইত সংসার ভাল বলি। 
পরমার্থে দিঠী হইলে অকার্য সকলি ॥ 

স্ত্রী পুরুষ করি কোন বিধি স্থ্টি কৈল। 

সর্ব ধর্ম নাশিবারে নারী সে জন্মিল ॥ 

বিষ গঢ়াইয়া যেন সথধা রুচি কৈল। 

কৃষ্ণ ভজিবারে মহা! বিরোধ হইল ॥ 

সকল সংসার বৈসে নারীগণ স্থানে । 

অভিনবগণ ঘত তাহার ভবনে ॥ 

সহজে যতেক ভার নগরির প্রায় । 

সকল দেশের নারী রহম্য স্থান হয় ॥ 

যাহাতে কপট স্থল অপ্রতিত স্থানে । 

যোগ করিবারে নারে মহাঁমোহ জনে ॥ 

দেবত। মনুষ্য আর অস্থরাি গণে। 

কেহ সে ছাড়িতে নাতে এছে ছুট জনে | 

কৃষ্ণ তক্তি হীন ষেই তার এই নাঁম। 

শরীক ভজয়ে যেই তার স্দ্ধ কাম ॥ 

কৃষ্ণ তক্ত শুদ্ধ বিনা না করে গ্রহণ। 

আনের পরস হৈলে দুষ্ট হয় মন? 

আশ্রয় জানিয়া কষ ভক্ত সঙ্গ করে। 

অনাশ্রিত সঙ্গ হৈলে রৌরবে পড়ি মরে ॥ 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ইহ! বুঝি যদি কেছে। সাধুসঙ্গ করে । 
এ যছুনন্দন কছে ভবসিন্ধু তরে ॥ 

ইতি শ্রহরিভক্তি চন্দ্রামৃত সংপূর্ণ। যথাদিষ্ঠং 
তথ লিখিতং লিখিকৌ দোঁস নাস্তিক শ্রশ্রী( ডি) মস্তাপিরনে 

ভঙ্গমনিনাঞ্চ মতিভ্রম-'-ইতি সন ১৯৮৬ সালঃ তাং ১১ই কাত্তিক 

রোজ মঙ্গলবার শ্রীরাধাচরণ ল্ররণং | শ্রীশ্বগুরুদেব চরণ প্মরশং 

শ্রীশ্রীবৈষ্কব গোম্বামী চরণ স্মরণং | শ্রীরঞ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ 

অছৈত আচার্ধ্য গোহ্বামী দয় কর ॥ 



কানজ্ 

হছুনন্দন দাস 

রচিত 





(১) 
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॥ প্রথম নিধ্যাপ ॥ 

শ্রীশীরুষ্ণ চৈতন্ত চন্দ্র জয়তী | 

অনলিত চরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণ কলৌ৷ 

_ সমর্পায়তুমুন্্রতোজ্জল রসাং হ্বতক্তিশ্রিয়ম্ | 
হরিপুরটস্ুন্দর-ছুাতিকদন্ব-সন্দী পিতঃ 

সদ৷ হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ: কষ্চৈতন্তঃ সসনা তন রূপক: 
গোপাল রথুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ২ ॥ 

সনাতন প্রেম পরিপ্নতাস্তরং 

শ্রীরূপ সধ্যেন বিলক্ষিতাখিল: । 

নমামি রাধারমণৈক-জজীবনং 

গোপাল ভট্ং ভজতাম ভীষ্টদং ॥ ৩ ॥ 

শ্রীরাধারমণ প্রেষ্ঠং রসশাস্ত্র প্রবর্তক 

শ্রীনিবাস প্রতৃং বন্দে পরকীয়া রসাধিনং ॥ ৪ | 

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কূপ! সিন্ধু । 

জয় জয় নিত্যানম্দ জয় দীন বন্ধু ! 
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর । 

জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভূ পরিকর ॥ 

জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ । 

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেম তক্তি কুপ॥ 
_ জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে । 

জয় রঘুনাথ দান রাধাকুণ্ড তীরে ॥ 
জয় জয় জীব গোসাঁঞি কক্ষণার নিধি । 

জয় শ্রীআচার্ধ্য প্রভূ গুণের অবধি ॥ 



খতন 

২ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

জয় জয় রামচন্দ্র কবিনাজ গোবিন্দ । 

দোহার চবিজ্র রসে জগৎ আনন্দ ॥ 

জয় শ্রীবৈষব গোঁসাঞ্িও পতিত পাবন । 

দয়া কর প্রভূ মোরে লইন্ত শরণ ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন । 

দুই শক্তি মহাপ্রভু ইকলা প্রকটন ॥ 

নিজ মনোভীষ্ট ভাহা করিতে প্রকাশ । 

পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥ 

গ্রন্থ প্রকটিল তাথে শ্রারূণপে শক্তি দিয়] । 

আনন্দ হুইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিক্পা। ॥ 

হেন মহা মহ? বল €কল প্রকটন । 

লক্ষ গ্রস্থ প্রকাশিল। যাহার কারণ ॥ 

হেন সে হুর্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া । 

শীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারল। গিক্স। ॥ 

ছুই শক্তি প্রকাশিষা মনের আনন্দ | 

যাহা আম্বাদিয়া জীব হইল ্যচ্ছন্দ ॥ 

হেন শ্রনিবাস প্রভু মোর আচাধ ঠাকুর । 

কল্পবৃক্ষাশ্রয় করি জীবে ভাপ কৈলা দূর ॥ 

শ্রীনিবাস কল্প বুক্ষরূপে অবতার । 

করুণ। করিয়া জীবে করিল! নিব্সাব্র ॥ 

শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ যে বুক্ষের শাখা ॥ 

তাহার অনস্ত গুণ কি করিব লেখা ॥ 

মধুর মুরতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ । 
বুক্ষনূম গুণ যার লতেন্ন সমাজ ॥ 

তাহার অহ্জ হয় অতি গুপবাঁন। 

শ্গোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥ 

আর শাখা তাথে শুগোবিন্দ চক্রবর্তী নাম। 
তিনজন শাখা ঘাখে পব গুশের নিবাণপ ॥ 
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এ আদি করিয়! যত বৃক্ষের শাখা । 

অনস্ত অপার তার কে করিব লেখা ॥ 

এবে কহি বুক্ষের উপশাখাগণ। 

শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ | 

শাখা অনশাখা যার জগত ব্যাপিল। 

করুণ। কটাক্ষ যাতে বৃক্ষ নিকসিল ॥ 

নানান সত্ ভাঁবাঁবলি যাতে পুষ্প বিকসিত। 

শুদ্ধ পরকীয়। যাতে গন্ধ আমোদ্িত !। 

এইমতে বৃক্ষ অতি সৌগন্ধী হইল। 
নিরমল প্রেম ভক্তি ফল উপজিল ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন । 

(২খ) শ্রবণাদ্দি জলে কর বৃক্ষের সেচন ॥ 

কর্ম আ্ঞনাদি সবে দূরে তেয়াগিয়া । 

ফল আস্বাদিহ সবে আক পুরিয়া ॥ 

হেন শ্রানিবাঁসরপে বুঙ্গের সাজন। 

গৌড় দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন ॥ 

শ্রীর্ূপ গোম্বামী রুত যত গ্রন্থগণ । 

যত গ্রন্থ প্রকটিল1২ গোম্বামী সনাতন ॥ 

শ্রভট গোসাঞ্ঞি গ্রন্থ যাহ! করিল! প্রকাশ । 
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস ॥ 

শ্রীজীব গোসাঞ্ডি রুত যত গ্রস্থচয় । 

শ্রী কবিরাজ গ্রন্থ ষেবা কৈশ্যা রসময় ॥ 

সেই সব গ্রন্থ লইয়া! গৌঁড়েতে হ্বচ্ছন্দে। 
বিতপ্রিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে ॥ 

শ্রনিবাস বায়ুরূপে গ্রন্থ মেঘ লইএঞা । 

লইয়া আইল! যিহো! যতন করিয় ॥ 

১। পাঠাস্তরস্্পত্র বপু- সং পৃহ ৩ 

২ পাঠাস্তর--এপ্রকাসিল1? পৃঃ ৩ 



খ৭ 

(৩ক) 

পার 
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ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রস্থ মেঘ আনি । 

গৌড় দেশে কৃষি নিধি, দিয় প্রেম পানি | 
কলি-রবি-তাপে দ্ধ জীব শম্ত গণপ। 

কৃষ্ণ প্ররেমাম্বত বুষ্টে পাইল জীবন ॥ 

প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভবিয়। | 
ভকত ময়ুন্র নাছে মাতিয়া মাতিয্া! ॥ 

যাজি গ্রামে বসতি কৰিলা প্রভু ঘবে ॥ 

প্রত্যহ বৈঞুবগণ আনি মিলে তবে ॥ 

তাসবাকে গ্রন্থ কথা কহে প্রেম যোগ । 

ঘুচাইল তা সভার জ্ঞান কর্মাদি রোগ ॥ 
এইরূপে কথোক দিন প্রেমানন্দে যায় । 

কৃষ্ণ প্রেমর্সে ভাসে ভাবময় গায় ॥ 

বৈষ্ণবের উপনোধে বিবাহ কন্িল। 

কথোকদিন রহি পুন আর বিভ1 €কেল ॥ 

ভক্তি রসাম্ৃতসিন্ধু উজ্জ্বল দেখয় । 

বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধবাদি ময় ॥ 

হব্িভক্তি বিলাস আর ভাগবতাম্বত | 

দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥ 

মথুর! মাহাত্ম্য আর বহু স্তবাবলি । 

ংসদূত উদ্ধব সন্দেশ সকলি ॥ 

বট সন্দর্ভ দর্শন ভাগবত দশম । 
গীতা বলি বিব্দদাবলী পাঁঢ় করি ক্রম ॥। 

মুক্তা চরিত আর কষ্৫ কর্ণামুত । 

ব্রহ্ম সংগিতাদি১ আব গোপী প্রেমাম্বত | 

কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রস্থ যত। 

মাধ্ব মহোৎ্সবাদি দেখি অবিরত ।। 
পড়ি শুনাইলা গ্রস্থ বৈষ্বেন্গ গণে । 

প্রেমাম্থতে ডুবি বহে রাত্রি আর দিনে ॥ 
০ পপ 

৯৪ পাঠাস্ত র--সংহিতাদি রব» পু* সং” পৃ ৪. 
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সংখ্যা! করি হরি নাম লয় প্রহরেক | 

গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥ 

রাধাকষ্ গোবিন্দ কীর্তনে দুই যাম। 

স্মরণ বিলাস প্রেমে ভাবে অবিরাম || 

চণ্তীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ । 

রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ ॥ 

রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রসাদি বিলাস। 

গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥ 

দিনে শালগ্রাম সেব! তুলমী সেবন। 

পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥ 

রাধারুষ্ণ ধ্যান নাম মন্ত্র দোহাকার । 

এইম্ত স্মরণ লীলা স্থিতি সর্বকাল ॥ 

শ্রীূপ সনাতন বলি সঘনে হুঙ্কার । 

শ্রগোপাল ভট্ট বলি করেন কুকার ॥ 
শ্রীরাধ! কুণ্ড বলি ক্ষণে মুচ্ছা যায়। 
শ্রগিরি গোবর্ধন বলি করে হায় হায় ॥ 

এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায় । 

প্রেমামুত আন্বাদনে আনন্দ হিয়ায় ॥ 

স্থকৃতি বাসএ ভাল দুস্কৃতি হাসয়। 
ইবে সেই লোক সভে আনন্দে ভাসয় ॥ 
গোৌরগুণ গান প্রভূ নিত্যানন্দ গুণ । 

এই মতে দিব! রাত্রি উভয়১-করুণ ॥ 

এবে কহি শ্রআচাধ্য প্রভুর শাখাগণ। 

য! সভার নাম স্বতে প্রেম উদ্দীপন ॥ 

অত প্রমাণ শ্লোক: | 

বন্দে শ্রীল শ্রনিবান প্র শাখাগণাণ মহান্। 
যন্নাঁম স্বতিমাত্রেণ কষ প্রেমোদয়োভবেৎ ॥ 

১। পাঠাস্তর “উপজে? ব, পুং সং, পৃ ৫ 
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শ্রআচাধ্য প্রভুর যত শাখা শুণগণ । 

শ্পলোকছন্দে দোহে তাহ করিল বর্ণন ॥ 

ঠাকুর মহাশক্স যাহা করিল] বর্ণন । 

কর্ণপুর কবিরাক্জ যেবা করিল! রচন । 
এই ছুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে । 

মোৰ প্রভুর আলগা তাঁহ। পয়্ার করিবারে ॥ 

প্রত আজ্ঞ। শিরে ধরি গেল! কখোদিন । 
বৈষ্ণব বূপেতে প্রভূ কহিলেন পুন । 

আজ্ঞ! বলবান ইহা! বর্ণনা কন্দিতে । 

ইহা ভাঁলমন্দ কিছু না পারি বুঝিতে ॥ 

মুর ছার হীন বুদ্ধি কি জানি বর্ণন। 

অপরাধ ক্ষম প্রভু লইনু শরণ ॥ 

প্রভূ আজ্ঞা বাণী আর বৈষ্ণব আঁদেশ । 

মনোমাঝে ইহা আমি বুঝিন্ু বিশেষ ॥ 

অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিবা। 

বৈষ্ুব গোসাঞ্ি মোরে সকল ক্ষেমিবা ॥ 

তুমা সভার পদ্দরজ মন্তকে করিয়া । 

কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়। ॥ 

অগ্রপশ্চাঁৎ বনের না লইবে দোম। 

সভার চরপ বন্দ্যো। হইয় সম্তে!ষ ॥ 

এবে কহি প্রভুর শাখ। উপশাখাগণ । 
অপরাধ ক্ষেমি ইহা করহ শ্রবণ ! 

একদিন নিজ বাটির পশ্চিম দিশাতে । 

সরবর তট আছে বসিলা তাহাতে ॥ 

হেনকালে দোলাতে চড়ি আইল একজন । 

পথে যায় বিবাহ করি বাজার বাজন ॥ 

মন্সখ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে । 

এমন অপূর্ব রূপ দেখিলাও তবে | 
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স্বর্ণ কেতকীপুষ্প মমান বরণ। 

স্থবিস্তীর্ণ কক্ষস্থল অতি মনোরম ॥ 

সিংহক্বদ্ধ মহাভূজ অতি স্থলক্ষণ। 

নাভি গম্ভীর আর ত্রিবলী মনোরম ॥ 

লোম শ্রেণীযুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর । 

রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর ॥ 

পূপিমাঁর চন্দ্র ষিনি সুন্দর বদন । 
উন্নত নাসিক আর স্ুম্দর দশন ॥ 

বিশ্ব ফল জিনিএা অধর মনোরম! 

মনোহর শোঁভিয়াছে এ পল্ম লোচন । 

কন্ধু গ্রীবা ক্ষীণমধ্য] সঙ্কুচিত কেশ । 

উলটা কদলী উদ জানু সন্নিবেশ ॥৷ 

পটবন্ম পরিধান গলে পুষ্পমালা । 

চন্দনের পন্ন গায় দেখি সুধাইল! ॥ 

ইছো। কিবা কামদেব অশ্বিনী কুমার । 

ষুবা» কোন দেব গন্ধব পুত্র আর ॥ 

এই রূপে তার রূপ দেখি পুন পুন। 

কহিতে লাগিল! প্রভু কৃপা বাটে ছুন | 

হেন এ শরীর পেয়ে যদি কষ ভজে । 

তবে ত সকল তন নহে বুথা মজে ॥ 

কহে তার সঙ্গী লোকে কহ দেখি ভাই 
কোন গ্রামে বাটা ইহার রহে কোন ঠাঞ্রি ॥ 

কোন জাতি কিব। নাম কহ বিবরিয়া ৷ 

তাঁর! সব কহে কথা প্রণাম করিয়া | 

(৪খ) ... শী রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পশ্ডিত। 

ইহে! বাচস্পতি সম সরম্বতী খ্যাত । 

সৈগ্য কুলোস্তব যশন্বী প্রধান । 
মহা চিকিৎসক ইহো। দিখিজঘ্বী নাম ॥ 

১। পাঠস্তর-”«কিব? ব, পু সং, পু ৬ 
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কুমার নগরে বাটী খ্যাতি কীতি নাম । 
শুনি প্রভু হর্ষে গেল আপন ভবন১ ॥ 

প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণকরি। 

শুনি কবিরাজ গেল! হর্ষে নিজপুর্ী ॥ 

পরম সুধীন্ন কিছু উত্তর না দ্বিলা। 

প্রভুর চঞ্ণ মনে তাবিতে লাগিল! ॥ 
এই মতে কষ্টে দিন গোডাইল। ঘরে। 

রাত্িকালে আঁইলেন প্রভুর ছুয়ারে 

এক দ্বিজ গৃহে রাত্রি ক্টে গোডাউয়া | 
প্রভাতে প্রসুর পদে পড়িল আসিয়া ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥ 

ছিন্ন মূল বুক্ষ যেন ভূমিতে লোটায় ॥ 

গদগদ নার্দে কহে দেহ পদ ছায়া । 

মোর উত্তাপিত প্রাণে না করিহ মায়া ॥ 

প্রভু উঠি তাঁর বানহুলত উঠাইয়1 । 

হর্ষে গাট আলিঙ্গন দিল করি দয ॥ 

কৃষ্ণ ভক্তি হউক বলি আশীবাদ ৫কেল। 

প্রেমে গদগদ কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহাসস। 
বিধাতা সহায় আনি (দলেন তোমাক ॥ 

এত বলি রাধাকুষ্ মন্ত্র দিল তাবে। 

শুনাইল। রাধাকফ্ণ লীলা বারে বারে ॥ 
পড়াই গ্রস্থগণ অল্প দিবসে । 

আশীবাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে ॥ 

তুমিহ আমার শ্বরূপ সর্বথায় | 

প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায় ॥ 

বুন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন । 

বিধি আনিন দিল নিধি নাম নরোত্তম ॥ 

১। পাঠান্র-- “ধাম” ব, পু” সং» পৃঃ 
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চিরদিন একত্রেতে করিলাঙ বসতি । 

তোম। দিয়া ছুই চক্ষু দিল দয়। অতি ॥ 

এইরূপ করি তারে শিখাইলা। 

নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গ করি দিলা | 

নরোত্বম সঙ্গে তার প্রেম বাটি গেলা । 

একপ্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রীত হেলা ॥ 
তবে প্রভূ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি । 

দয়া হৈল শিশ্ক কৈল অপিয়া সকতি ॥ 
তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত। 

মহাভাগবত দোহে প্রেমময় চিত ॥ 

রাধাকৃ্ণ বিরহ গীত রসপদ্যমতে। 

শ্রী কবিরাজে আজ দ্রিল অতি কৃপা যাতে ॥ 

তিহ রস পছ্যগীত হৈল বন্রীতে। 

পৃথিবী ভাসিল যাঁর প্রেমামূত গীতে ॥ 

দুই কবিরাজের দুইত ঘরণীতে। 

তাহারে করিল! দয়। সদয় অন্তরে ॥ 

তবে প্রভু দিব্য সিংহ প্রতি দয়া! কৈল। 

প্রভূ কপা পাইতে তেহে। ধন্য অতি হৈল ॥ 

তারপর সুচরিতা ছুই প্রভুর ঘরণী। 

দোহারে করিলা দয় প্রভু গুণমশি ॥ 

জোষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম। 

কি কহিব তার গুণ অতি অন্ুপাম ॥ 

কনিষ্ঠা শ্রীমতী গোরা প্রিয় ঠাকুরাণী | 
তাঁহার চরিত্র আমি কি বলিতে জানি ॥ 

ছুইজনে মহ্'প্রীত অতি গুণবান। 

দোহে বিদ্ধ দোহে রসের নিধান ॥ 

ভজন পরাকা্ঠ! দোহার না পারি কহিতে। 

পরম সুধীর দোছে মধুর চরিতে ॥ 
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প্রভূর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী । 

বৈদপ্ধি অবধি দোহে মধুর মুরতি ॥ 

শদ্ধরাগানগ] যাঁর৯ ভজন একাস্ত । 

পরকীয়া ভাব দ্োোছার ভজন নিতান্ত | 

কি কহছিব ্োোহাকার নৈষ্টিক ভজনে | 

কর্ম জ্ঞানাদি কত নাহি নে কানে || 

আমি হীনছার কিবা করিব ব্যাখ্যান । 

প্রভূর প্রেয়সী দোহে প্রভুর সমান ॥ 

চোহাকার শিস্তোপশিষ্যে ভাসিল ভূবন । 

আগে বিস্তারিব তাহা কৰি কিছু ক্রম২ ॥ 

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবুন্দাবন আচাঁধ্য নাম । 

তাহারে করিল] দয়! প্রভু গুণধাম ॥ 

মধ্যম পুত্র প্রভুর শ্ররাধ। কৃষ্ণ আচার্য্য । 

তার গুণ কি কঠিব সকল আঁশ্চধ্য ॥ 

তাহারে করিল দয়। প্রভু গুণনিধি ৷ 

পরম আশ্চধ্য যেহো গুণের অবধি ॥ 

শীগোবিন্দ গতি নামে কনিষ্ঠ তনয় । 

তারে কপ €ৈল প্রভু সদয় হৃদয় ॥ 

শ্রগোবিন্দ গতি প্রভু শ্রীগুরু প্রণালী । 

লিখিয়াছেন নিজ শ্লোকে হুইয়া কৃতহলী ॥ 

তথাহি শ্লোক ॥ 

ভীচৈতন্য পদারবিন্দ-মধুপো। গোপাল ভট্ট প্রভুঃ 

শ্রীমাংন্ুস্ত পদা দ্বুজন্ত/ মধুলিট শ্রীশ্রী নিবাসা হবয়ঃ 
আচাধ্য প্রভু সংজ্ঞকোটন্খিল জনৈ: সর্বেস্থনীবৃৎস্থ যঃ 

খাতস্তৎপদপন্ছজাশ্রয়মহো! গোবিন্দ গত্যাখ্যাক: ॥ 

১। পাঠীস্তর “দোহার? ব* পু সংপৃঃ ৮, 

“যতন, এ এ 
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শরীক চৈতন্টপাদপন্মের আশ্রয় । 

মধুকর হেয় যিহো৷ সদা বিলসয় ৷ 

জ্ীগোপাল ভট গোসাঞ্ি হইয়। সদয় 

শ্রীআচার্ধ্য গ্রভৃকে কৃপা ঠকল অতিশয় ॥ 
শ্রীআচার্ধ্য গ্রভূর পাদপদ্মের আশ্রয় । 

শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু ইহ! নিজগ্লোকে কয় ॥ 
মহাদাতাময় তিহো মহাস্ত গুণবান । 

তার শিষ্যোপোশিষ্যে ভাসিল ভূবন ॥ 

সে সকল কথ! আগে কহিব বিস্তারি | 

এবে কহি প্রতূর শাখা সংক্ষেপ আচরি ॥ 

তবে প্রভু নিজ কন্ত। শ্রীল হেমলতা | 

তাহারে করিল। দয় হঞগা প্রলশ্ত! ॥ 

তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হুইল । 

তিহে] প্রেমামূতে সব মহী ভাসাইল ॥ 

আর কন্ঠ শ্রীরুষণ প্রিয়! ঠাকুরাণী । 

তারে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়ামণি ॥ 

আর কণ্ত1 শ্রীকঞ্চম লতিকা যাঁর নাম। 

তারে নিজ পদাশ্রয় দিল। দয়াবান ॥ 

তবে প্রভূ কাঞ্চন গিয়া! প্রতিদয়া। 

শ্রীদাম ঠাকুরকে দয়] করিল আসিয়া ॥ 

তেঁহো। মহা মহাশয়» পরম পণ্ডিত। 

প্রভুর নিকটে যার সদ] ছিল স্থিত || 

জয় শ্রীকৃষঃ জগদীশ শ্টাম বল্পভাচার্য। 

তাহার তনয় তিন গুণে মহা আধ || 

শ্রীঈশ্বরীর কৃপ। পাত্র তিন মহাশয় । 

মহাভাগবত হয় প্রেমের পালক ॥ 

তথাই তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস । 

ঠাকুর করিল! কূপা পরম উল্লাস ॥ 

১। পাঠান্তর 'তাগবভ' ব. পু” সং, পৃঃ » 



(কখ) 

&বহুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

মন্তকে বতিয়া জল কষ্ণসেবা করে । 

তার প্রেম চেষ্ট1 বুঝিতে না পানে ॥ 
ভার পুত্র শ্রীরষ বল্পভ ঠাকুরে | 

স্মন্দর দেখিয়। কৃপা করিল প্রচুরে ॥। 
বালক কালেতে রুপা তাহারে হুইল । 

তেকো মহাভাগবত বন্ধ শিষ্য &কল ॥ 

থাই ভী/নুসিংহ কবিরাজ প্রতি । 

দয় তৈল মন্ত্র দিল অপিয়া শকতি ॥। 

পরম পণ্ডিত তিহো প্রভুরে ধিষ্ায় । 

তার প্রেম চেষ্! গুণ বুঝন না যায় || 
তাঁর শিষ্ত উপশিষ্ত অনেক হুইল । 

তবে প্রভু শ্রীরঘুনাথদাসকরে কূপা টকল ॥ 

শ্ররামরুষ্ চট্টগ্াজ প্রভুর এক শাখা । 

তাহার মহিমা গুণ কে করিবে লেখা ॥। 

হরিনামে ব্রত সদা লয় হরিনাম । 

₹খ্য। করি লয় নাম সদ অবিশ্রাম || 

তার পুত্র শ্রীগোপীআন বল্পভ চট্টরাজে । 
বিখ্যাত হইক্াছেন যেহে! জগতের মাঝে ॥ 

প্রভৃতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে। 
তাহার মহিমা কিছু নারি বণিবারে 1 

তারে রুপা করি গুভু হইলা। প্রসন্গতা । 
যাকে সমপিল কন্ত। শ্রীল হেমলতা ॥ 

ঞ্ীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিক্স ভৃত্য | 

প্রস্তর পদ বিশ্ষ যার নাহি আর রুত্য ॥ 

তার পুত্র শ্রীচৈতন্তাক্ষান নাম চট্টরাজ। 
প্রভূর কপা পাত্র ফিহে। মহাভতক্ত বাক্দ ॥ 

'ভাহারে করিল। দয় লদয় হইয়া] । 
যারে সমপিল কন্ঠ শ্রীল কষ্ণপ্রিকা ৪ 
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শ্রীরাজেজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা । 

তাহারে করিল! দয হয়া প্রসঙ্গত! ॥ 

তাহার অনস্ত গুপ না পারি লিখিতে ৷ 

সর্দাই নিমগ্র যিহ রাধাকষ্জের লীলাম্বতে ॥ 

প্রভুর পরম প্রীতি প্রভু প্রা তার । 

সদ হব্রিনাম যেহে। করে অনিবার || 

ছুই কন্ঠ চট্টরাজের ছুই গুপবস্ত ৷ 

স্থন্সিগ্ধ মূরতি দ্োহে অতি সুশান্ত | 
শ্রীমাঁলতী প্রীতি তরে প্রভূ দয়া টকল। 

প্রভু কূপা পাই জিহো] অতি ধন্য হেল || 

আর কন্তা শীফুলঝি নাম ঠাকুরাণী | 

তাহারে করিল কপ প্রভু দয়া গুণমণি ॥ 

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম । 

সদ! হরিনাম জপে এই তার কাম ॥ 

প্রভু কহে তুমি চৈশন্তের প্রির্িতম । 

লক্ষ হরিনাম জপে করিস! নিয়ম ॥ 

প্রভুর পরম প্প্রিক্ন সেবক প্রধান । 
শ্রীবুন্দাবন চট্ররাজ প্রিয় ভৃত্য নাম ॥ 

কি কহিব ইহ]। সবার ভজন প্রসঙ্গ । 

কহিতে বাটে চিত্তে তুখাৰকি তরঙ্গ | 

তথ। বর্ণ বিপ্রপ্রতি অতি শুদ্ধ দয় । 

তাহারে করিলা দয় সদয় হইস্স! ॥ 

নাম শ্রীগোপাল দাস তারে কপা ৫কলা। 

নিজ জাতি উদ্ধান্নিতে তারে আজ দিলা ॥ 

কাঞ্ন গড়িয়াতে প্রভুর যত ভক্তগণপ । 
এক এক লক্ষ হব্রিনাম করিল নিয়ম ॥ 

দিবসে ন! লয় নাম প্াত্রি কালে বসি। 

কেশে ভোর চালে বান্ধি লয় নাম রসি ॥ 
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বৈষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ইহার সম্ভার ভজনরীত কহিব বা কত। 
অলৌকিক ব্বীত সভার জগতে বিখ্যাত ॥ 
সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভূ । 

অতি প্পরিক্স স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু ॥ 

গোকুল দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয় ॥ 

শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয় ॥ 

তিহো। মহা! ভাগবত কি তার কথন । 

যার শিষ্য শ্যাম দাস খড়গ্রাম ভবন ॥ 

তবে প্রভু কৃপা টৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাম । 
বাল্যকালে প্রবল ভজন যিহো অঙ্গপাম ॥ 

প্রেমমৃতি কলেবর বিখ্যাত ষার নাম । 

ভাবক চক্রবর্তী বলি খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম 

তার শিষ্ উপশিষ্কে জগব্ ব্যাপিল। 

আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহ হৈল ॥ 

তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা । 
শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্র অতি স্থুচবিত। ॥ 

লক্ষ হরি নাম ধেহে। করেন গ্রহণ । 

ক্ষেণে ক্ষেণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 

শ্তীভটউ গোসাই আব শ্রীরূপ সনাতন । 
শ্বীআচাধ প্রভুর পদ সদাই ভাবন্ ॥ 

ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা কহিব বা কত। 
যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত ॥ 

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজবল্লভ চক্রবতী নাম। 
তার গুণ কি কহিব অতি অন্পাম ॥ 

তাহার চরিত্র কথ! না পারি কহিতে। 
প্রভুর পদ বিন্ু যার অন্ত নাহি চিতে ॥ 

আর ছুই পুত্র মাতার সেবক হুইল! । 

শরাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তিপরা ॥ 



শ (খে) 

কর্ণানন্দ 

শ্রীকর্ণপুর কবিরাজে প্রত দয়া কৈলা। 

সেখানে অনেক শিষ্ত প্রকাশ হইলা ॥ 

তবে আচার ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা। 

তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইল! ॥ 

সে সব রহস্তগণ কহনে না যায়। 

তেছে! যহাবিজ্ঞ অতি প্রেমে মহাশয় ॥ 

তাঁর শাখা উপশাখা! অনেক হইলা। 

তাঁর! মহাভাগবত জগৎ তাঁরিলা ॥ 

শ্রীবংশী দাস ঠাকুর যেই মহাশয় । 

প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥ 

হরিনামে রত সদ] লয় হরিনাম । 

সংখ্য। করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥ 

শ্রীগোপাল দংস ঠাকুর প্রভুর একশাখা । 

প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহ লেখা ॥ 

বু'ধাই পাড়াতে বাড়ী শ্রীরুষ্ণ কীর্তনিয়!। 
যাহার কীওনে যায় পাধাণ গলিয়। ॥ 

শ্রীরপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য । 

রাধারু্ণ নাম বিশু নাহি যার কৃত্য ॥ 

তারপর দয়া হৈল শ্রীরঘুনন্দন দাসে। 

ঘটক বলিয়। নাম দিলেন সন্তোষে ॥ 

ছুই ঘটক হয়েন মহা গুণবানে | 

প্রভুর চরণ ছু'হে সর্ব করি জানে ॥ 

শরীন্থধাকর মণ্ডল প্রতৃর ভৃত্য একজন । 
'ার স্ত্রী শ্টামপ্রিয়া তবে কপায় ভাজন ॥ 

তার পুত্র শ্রীরাধাবল্পঙ্ন মণ্ডল স্থচরিত | 

হরি নাম বিন! যার নাহি কিত॥ 

তবে প্রত কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। 

প্রভু কপা পাঞ। মিছো। ধন্ত অতি হৈল ॥ 



৬০৮৮৪ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

নিগুট তাহার ভাঁব কে কছিতে পারে । 

সদ রাধাকষ্ লীল। স্ফৃতি যাহার অন্করে ॥ 

সদ] হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ । 

প্রভুর চরণ ছুটি অন্তরে স্ফুরণ ॥ 
তবে প্রভূ রুপা কলা গোপাল মগ্ডলে । 

প্রভুর পদে নিষ্ঠা বার অতি নিকমলে ॥ 

প্রভুর শ্বশুর ছুই অতি বিচক্ষণ । 

ছুছার চগ্লিত্র কিছু না যাক্স বর্ণন ॥ 

দুহে অতি আন্ধাচার নিরমল তনু । 

সদ! প্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বিন ॥ 

শ্রগোপাল চক্রবর্তী নাম প্রভূর প্রিক্ণ ভূত্য 

অবিশ্রাম ঝরে আধি করে কীর্তনেতে নৃত্য 

আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্তী । 
প্রভু কুপ। পাইয়া যিহেো। হল কত কান্তি ॥ 

হুই শালক প্রভুর কহি তাহা শুন। 
ছুইজনে হেল। প্রভুর কপার ভাজন ॥ 

জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্তী মহাশয় । 

প্রভৃর কৃপা পাঞা হয় সদর হৃদয় | 

ভিহ্টে] পণ্ডিত হয় মহাঁভাগবতে । 

গ্রীভাগবতে পাঠে তিহো প্রেমে মহামণ্ড ॥ 
তাহার অনুজ অভি ভক্ত মহাশয় । 

ফব্রিদপুর বাসী কহি তাহার আলয় ॥ 

তবে শ্ুটরামচরণ চক্রবস্তী প্রভুর সেবক । 
তার যত ভূত্যগণ কহিব অনেক ॥১ 

লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া । 

ব্রাধাকৃষ্ লীলা কথা কহে আন্বাদিয়া ॥ 

কীর্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা ৷ 

সদা অশ্রঝরে আখি প্রেমপুর্ণ যথা ॥ 

শে পাঠাস্তকর £কতেক? ব পু. সং পৃহ ১০ 
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বৈষ্ণব গণের প্রাণ জিগ্ধ পাত্র মত। 

তাহার অনস্ত গুণ কে গুনিবে কত ॥ 

প্রভৃর কৃপা পাত্র এক চট্ট কষ দাস। 
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ 

তাহার সেবক ত নাহি তাঁর অন্ত । 

সবে হরিনামে রত সবে গুণবস্ত ॥ 

বনমালী দাঁস নাম বৈদ্য কুলে জন্ম । 

প্রভুর প্রিষ্প সেবক কেব! জানে তার মনন ॥ 

শ্রীমোহন দাস নাম জন্স বৈদ্য কুলে । 

নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥ 

তিছো মহাশয় মধুর আশয় । 

প্রভৃর পরম প্রিয় অতি সদয় হৃদয় ॥ 

ভ্ীরাধ। বল্পভ দাস নাম প্রভুর সেবক । 

মহ! ভাগবত তিহে! ভন অনেক ॥ 

প্রভুর পরম প্রিক়্ শ্রীমথুরা দাস। 

হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥ 

শ্রীরাধ! কৃষ্ণ দাস নাম প্রতুর প্রিয় ভৃত্য । 
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে ষবে কীর্তনেতে নৃত্য 

শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপা পাত্র । 
মুখে সদা রহে যার হরি নামামৃত ॥ 

আর ভূত্য হয় প্রভুর রামদাস নাষ। 

সদ! প্রেমোন্মাদে নাচে হরি নাম ॥ 

শ্ীকবি বল্পভ নাম প্রভুর নিজ দাঁস। 

প্রেমে রাধার নাম লয় গান মহোজাস ॥ 

_ অনেক পুস্তক প্রতৃকে দিয়াছে লেখিয়!। 
যেন মুক্তাপাঁতি লেখ! মহ! আখরিয়া ॥ 

বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দান । 
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধ দান ॥ 



(৯ক) 

&বষ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তারপর গর শ্ামাদাঁন চটে কপা ৫কলা।। 
তিহে। মহাভাগবত প্রভু কপা পাইল ॥ 

তথা শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস। 
সদ হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥ 

জীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কলা । 

প্রভুর চল্লণ তিহো। সর্ব'্ধ করিল! ॥ 

শ্রগোপীরমন দাস বৈদ্য মহাশয় । 
তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল! অতিশয় ॥ 

হরিনামে প্রীতি তান বলম্ে লক্ষ নাম । 

রাধার লীল! গান মহাপ্রেম ধাম ॥ 

গোক়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রলিক । 

সদা কৃষ্ণ রস কথা যাতে প্রেমাধিক ॥ 

শ্রহর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাম। 
সদ হবি নাম জপে অন্তরে উল্লাস £ 

তবে কৃপ। টৈল! শ্যাম দাঁস কবিরাজে । 

তাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥ 

তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনাথ দাসে । 
প্রভূ কৃপা পাইয়া তিহে। অন্তর উল্লাসে ॥ 

তবে শ্রীকুমুদানন্দ ঠাকুরে গ্রভু দয়া কৈলা । 

প্রভু কপ পাইয়। যিহে। কৃতার্থ হইলা ॥ 

রাম ছাস ঠাকুর প্রভুর প্রিক্ন ভৃত্য । 

রাধারুষ্ণ ধ্যান বিনে যার নাছি কত্য ॥ 

শ্রীরাধাবজল ঠাকুর সরল উদ্দার। 

প্রভূর চরণ ধ্যান অন্তর যাহার ॥ 

জ্ুগোকুলানন্ধ দাস চক্রবর্তী মহাশয় । 
প্রভু কৃপা কৈল ভারে সদয় হাদয় ।। 

আর সেবক শগোকুলানন্দ দাল। 

সদা হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ 
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তবে শ্রীগোপাল ঠাকুরে দয় কৈলা। 

প্রতু কপা পাইয়া যিহে। ধন্য অতি হৈলা ॥ 

তবে প্রত কপা কৈল! শ্রীশ্তামদাস গ্রতি। 

চটু বংশে ধন্ত তিছো পরম ভকতি ॥ 

তবে শ্রীপুরুযোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা । 

বনপথে পথে প্রভূ আনন্দে চলিল! ॥। 

একদিন একগ্রামে রান্রিতে রছিলা । 

দস্্যগণ রত্ব বলি গণি হাতে পাইল! ॥ 

চোরগণ পুস্তক হরিয়। নিল পথে। 

তবে রাজ! পাশ গেলা পুস্তক নিষিত্তে ॥। 

হেনকালে বিপ্র এক শ্রীরাম চত্রবস্তী । 

পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আনি ॥ 

পুরাণ শ্রবণ হেতু রাকা আচার্য নাম দিল। 

এই হেতু আচাধ্য নাম সংসারে হইল ॥ 

হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে। 

ব্যাখ্য। শুনি প্রভু হানে থাকি কিছু আরে 

তবে প্রভু মভামধ্যে যাইয়া! বসিল। | 
রসিয়াত সেই ব্যাখ্যা মকলি খণ্ডিলা ॥ 

তবে রাজ। চিত্তে কিছু হরিধ হইল । 

ব্যাখ্যা শুনিবার তরে চিত্তমগ্ন হইল ॥ 

রাজা নিব্দেন করে বিনয় করিয়া । 

আপনে করহ ব্যাথা! করুণ করিয়। ॥ 

প্রভু ব্যাখ্য। কৈল ক্োক গ্রোহ্বামীর মত। 

শ্রনিয়। হইল রাজ! যেন উনমত ॥ 

_ প্রশাম করিয়া পায় পড়িল তখন । 

প্রভু কূপ! কর মোরে লই সরণ ॥ 

হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কত নাহি শুনি । 

ফুকরি ফুকরি কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ 
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গদগদ নাদে কহে শুন মহাশয় । 

করুণা করছ মোরে হইয়া সমস 

প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কি বা হয়। 

বাস আচাধ্য বলি বাজ! নিবেদয় ॥ 

প্রমাণ ইহার নাম আচায্য যে হয়। 

প্রভু কহে আচাধ্য নাম হইল নিশ্চয় ॥ 

তবে বাজ] প্রতি প্রভূ কছেন বচন । 

€তোমারে কপ ককুন ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ 

মল ভভূপতি নাম শ্রীবীর হাম্বীর | 

কপা কৈল প্রভু তারে সদয় গঞ্ভীর ॥ 

কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিকতা ভকতি তৈল তাহার ॥ 

প্রভৃকে সপিল৷ সব রাক্জ্য ব্যবহার ॥ 

কি কহিব সেই প্রভূর পদাশ্রয় কথা । 
যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছ। কুসর্ববদ। ॥ 

সে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন । 

অনায়াসে মিলে ভারে কৃষ্ প্রেমষধন ॥ 

যেই বনবিষ্ণ পুর দেশের বহুজন । 

অনেক হেল শিষ্ক না যায় লিখন ॥ 

ব্যক্ত করিয়। নাম গ্রন্থে না লেখিল। 

শ্বীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল ॥ 

শ্রী করুণ কুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার । 

করুণা করহ দাসের পুত্র তুই সহোদর ॥ 
প্রভু গেছে পত্রি দোহে সদাই লিখয়। 
এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময় ॥ 

জেষ্ট শ্রী জাঁনকীরাম ঘাস মহাশয় । 
তারে কপ করিলেন প্রভু দয়াময় ॥ 

তাহাব্ অন্জ প্রসাদ দানে কপা কেল। । 

প্রভূর কপ। পাইক্স! দৌহে মহাভক্ত হেল! ॥ 
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পুর্বে ইহাদের ছিল মন্ুমদার পদবী । 
প্রভূ দত্ত এবে ভেল বিশ্বাস পদবী ॥ 

তথাই করিল! দয়! শ্রী বল্পভী কবি প্রতি । 
পদাশ্রয় পাই যিছো হইলা স্ক্কৃতি ॥ 

হব্রিনাম লয় সদা করিয়া নিয়ম । 

লক্ষ হরি নাম বিনে জল নাহি কৰে শ্রহণ ॥ 

প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তান । 

প্রভৃরে সপিলা যিছো গেহে। পরিবার ॥ 

তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছুই মহাশয় । 

জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস গ্রতি হইলা সদয় ॥ 

মধ্যম শ্রীগোপাল দাসে তবে কৃপা কৈলা। 
তিন সহোদবে প্রভুর বড় দয়া তলা ॥ 

'দেউলি গ্রামেভে স্থিতি শ্রীরুষ্ বল্ভ ঠাকুর । 
তাহারে করিল। দয়! কৃপা করিয়া! এুচুর ॥ 

যাহার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিল । 
তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা ॥ 

যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থ প্রাপ্তি বাণী। 

হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াঁইল পরানি ॥ 

যাঁর সঙ্গে রাজা পাশ করিল! গমন । 

যাহার আদেশে পাইল। গ্রন্থ মহাধন ॥ 

এইহেতু প্রভু তারে কপাত করিয়া । 
কহিতে লাগিল তার মাথে পদ দিয় ॥ 

তোমারে করুণ দয়া শ্রীরাধা রমপ। 
শ্রীগোবিন্দ জীউ আর শ্রীমদন মোহন ॥ 

প্র গোপীনাথ আর শ্ীবূপ পনাতন। 
গোপাল ভট্ট আর শ্ীজীব চরণ ॥ 

শ্ীরঘুনাখ ভট আর শরঘুলাথ দবাস। 

বতোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস ॥ 



১০ (খে) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

জীর্ণ দাস আব শ্ীগোসাঞ্ি লোকনাথ । 
করুপ। করিয়া ভোনে করুন আত্মসাৎ» 

তোমার বাঞ্ছাপুর্ণ করুন এই সব জন। 
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম ম্হাধন ॥ 

তাহারে সদয় হইয় প্রভু স্থির হইল] । 

আনন্দে তাছার গৃহে বসতি কর্িলা ॥ 

বল্পবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়। |. 

রাজার আলয়ে প্রভু গেল! হষ্টচিত হইয়। ॥ 
রাজা প্রভু দেখিয়া! তবে আনন্দে উঠিয়া । 
অগ্রাঙ্গ হইয়া! পড়ে ভূমি লোটাইয়। ॥ 

প্রভু নিজপদ তার মস্ডকেত দিল । 

আনন্দিত হইয়! প্রভু আসনে বসিল ॥ 
পার্দগণের পরিচয় সকল করিয়। । 

যথাযোগ্য সদ্ভাব করে আনন্দ পাইয়া ॥ 

কৃষ্ণ কথা আলাপন করি কতক্ষণ। 

শুনিয়। রাজার চিত্ত উলপিত মন ॥ 

আনন্দের সিন্ধু রাজা উলসিত মনে । 

কে কে বলি প্রসুর ধরিল চরণে ॥ 

জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন। 

যে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 

এই মত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া । 

বাসনে আইলা প্রভু প্রসন্্ হইয়। ॥ 

রাজ নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিল! । 

শয়নে থাকিয়। রাজা ভাবিতে লাগিলা ॥. 

মনে করে কৃষ্ সেবা করিব প্রকাশ । 

স্বপ্ে কালাাদ ব্ূপে দেখে স্ুপ্রকাশ 

তথ নিজ প্রভু রূপ রাজা যে দেখয় । 

ছুই প্রভু শোভ। দেখি অন্তরে ভাবয় 
757 লাসস্তর ক্ষুপাদৃভিপাত* বঃ পুই সং পৃঠা১৭ 



১১ (ক) 

কর্ণানন্দ ৬৪১ 

দেখিতেই শোতা দোহার বর্ণন আচরে। 

সুধারাসি খনে যার অক্ষরে অক্ষরে ॥ 

ছুই প্রভুর ছুই পদ করিল বর্ণন। 

যে পদ আম্বাদে বাটে প্রেমানন্দ মশ ॥ 

স্বপ্পে পদ পড়ে রাজা রাণী শুনিয়া । 

গোডাইল সব নিশি কান্দিয় কান্দিয়! | 

কিবা অদ্ভূত করিয়া শ্রবণ । 

ভাবিতে আবিষ্ট হইল পট দেবীর মন ॥ 

তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়। । 

নিজ প্রভুর পাদপন্ম হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ 

প্রীবূপ সনাতন বলি সঘনে ফুৎকার 

্রভট গোসাঞ্ি বলি করে হাহাকার ॥ 

জাগরণে মহারাজের স্থির নছে মন । 

যে দেখিল সেইবপ অন্তরে স্ফুরণ | 

ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে। 

স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল! কাহা গেল হেন লাভে ॥ 

জাগরণে মহারাজ সেইরূপ দেখে । 

নিজ প্রভৃর রূপ শোভা আনন্দ বিলোকে ॥ 

দেখিতেছে প্রভু কহে এই সেবা কর। 

দেখিবে অপূর্ব রূপ হুইয়। স্স্থির ॥ 

আনন্দিত মহারাজ স্থখাবিষ্ট হইয়া । 

হেন কালে পট্ট দেবী চরণে পড়িয়। ॥ 

কি আশ্চর্য্য পদ রাজ! করিলে বর্ণন। 

কৃতার্থ করাহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ 

রাজ। কহে পদ আমি না করি বর্ণন। 

রাণী কহে রাজ। তুমি না কর বঞ্চন ! 

বঞ্চন না কর রাজা তুষ্ট কর মন। 
অন্তথা শরীরে মোর না রবে জীবন | 



বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তবে রাজ! জানিলেন প্রভু কৃপা বিনে । 

এমন অদ্ভূত ভাঁব জন্মিব কেমনে | 
তবে ব্বাজা তুষ্ট হইয়া! কহিল বচন। 
আনন্দে করহু তুমি এ পদ শ্রবণ ॥ 

তথাছি পদ্দম্। 

১১ (খ) 

প্রভু মোর শ্রী নিবাস্ম, পৃত্রাইলে মোর আঁশ 
তুয়া বিনে গতি নাহি আর । 

আছিলু' বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ 

ছুটাইলে রাজ অহঙ্কার ॥ ১ ॥ 

করিতু গরল পান সে তেল ভাহিন বাম 

দেখাইলে অযিয়ার ধার । 
পিবু পিবু করে মন সব ভেল উচাটন 

এ সব তোমার ব্যবহার ॥ ২ ॥ 

রাধ। পদ স্থখরাশি সে পদে করিলে দাসী 

গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত। 

রাধিক1 রমণ সহ দেখাইলে কু গেছ 
দেখাইলে ছুহু প্রেম প্রীত ॥ ৩ ॥ 

যমুনার কুলে যাই তীরে সী ধাওয়। ধাই 
রাঁধ! কানু বিলমই সুখে । 

এ বীর হাহ্বীর হিয়া ব্রজপুর সদা খিয! 
বধাহা অলি ফিরে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥ 

শুন গে মরম সখি ' কালিয়া কমল আখি 

কি বা কৈল কিছুই না জানি । 
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 

প্রেম করি খোয়া পরানি ৪ ১। 



কর্ণানন্দ ৩৯৩ 

শুনিয়া দেখিলু কালা দেখিতে পাইন জ্বাল! 
নিভাইতে নাহি পাই পানি। 

অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিহু ছানি 
ন1 নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২ ॥ 

বসিয়া! থাকিয়ে যবে আসিঙ়া উঠাক্স তবে 

লএড] যায় যমুনার তীরে । 

কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়। মরি 

তিলেক নাছিক রহি স্থিরে ॥ ৩॥ 

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 

গৃহপতি ফিরিয়া না চায় । 

এ বীর হাশ্বীর চিত জ্রীনিবাসে অনুগত 

মজি গেলে কাঁলাচান্দের পাক্স ॥ ৪ ॥ 

শুনিয়! শুনিয়া রাণীর আনন্দ বাড়িল। 

ভাবাবেশে অবশ তহ্ছ প্রেম বাটি গেল | 

সদ গর গর চিত ধরণে না যায়। 

কি শুনিল বলি রাণী করেহায় হায়। 

তবে রাণী ধৈধ্য মন হইল যখন । 
বাজারে কহয়ে রাণী বু নিবেদন ॥ 

মহারাজ তুমি মোরে কর অঙ্গিকারে । 

শ্রীনিবাস পদ্দে প্রিষ্ন করাহ আমারে ॥ 

রাজাত জানিল মনে প্রভূ কৃপা বিনে । 
এমন অপূর্বভাব জন্মিবে কেমনে ॥ 

রাণী ভাগ্য ইহু। রাজা ভাবে মনে মনে । 

স্প্রসন্গ বিধি বুঝি হইল! এত দিনে ॥ 

ভাগ্যের অবধি নাছি করে বার বার। 

চিত্তে জানিল রাজ প্রতুর ব্যবহার ॥ 



৪ 

১২ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য 'ও যদুনন্দন 

তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভরে লইঙ্ক1১। 
ভূমে পড়ি গড়ি যাকস আনন্দ হইয়া ॥ 

নিবেদিল প্রভুর পদে যতেক বৃত্তান্ত । 

শুনিয়াঁত প্রভূ মনে বুঝিলা নিতাস্ত ॥ 
তৰে পট্ট মহাদেবী নিকটে আসিপ়া । 

কহিতে লাগিল রাণী চরণে পড়িয়া ॥ 

মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এইবার । 

ক্ষেম অপরাধ প্রভূ কর অঙ্গীকার ॥ 

পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার । 
জানি প্রভূ উদ্ধারিবে মো হেন ছুরাচার ৷ 

ব্লাণীর আতি দেখি প্রভু সথগ্রসন্ন হইয়! । 
সখাবিষ্ট হইয়। প্রভু দিল পদ ছায়া ॥ 

আগে হরিনাম মন্ত্র করাই শ্রবণ। 
তবে তে যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ ॥ 

তবে কাম গাত্রী কাম বীজে উপাসনা দিয়া । 

মঞ্ডরীর যুথের কথা কহে বিবরিয় ॥ 

পরকীয়! লীল৷ এই মঞ্জরী যৃথ বিনে । 
পরকীয়া রম তার না মিলে কখনে ॥ 

ইহা সভার অন্ুগ] বিনে ব্রজপ্রাপ্তি নহে । 
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম ক্তোহে ॥ 

এই ভাব আ্রব্ধমত অতি নিরমলে । 

জান্ুনদ হেন যেন পরম উজ্ঞলে ॥ 
নিজ মনঃ কথা তোরে কহিল বিবরি। 
ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্মাদি দূর করি ॥ 

সিছি। দেহে কর তুমি মানস সেবন । 

অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥ 
বাহু দেহে কর সদ শ্রবণ কীর্তন । 
শুদ্ধভাঁবে ভজ সদা বৈঝুব চরণ ॥ 

751. পাঠীস্ত নশানাইল্সা, বঃ পু সং পৃ ২০ ৯ 



কর্ণানন্দ ৩৯৫ 

এতেক বৃত্তান্ত গ্রভু উপাসন! দিয়া | 

প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া ॥ 
তবে রাজ পুত্রে প্রভু করিলেন দয়] । 

আনন্দিত হইয়া প্রতু দিল প্দছায়! ॥ 

শ্রারাজ হাদ্বীর নাম হয় যুবরাজ। 

প্রত রুপা পাত্র যিছে। মহাভক্ত রাজ ॥ 

তবে রাজা কালাচান্দের সেব! প্রকাশিলা । 

শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখি আনন্দে মজি গেলা ॥ 

কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে । 

আপনি আনন্দে প্রভু যার কৈলা অভিষেকে 

বৈষ্বের সেবা রাজা করে অনিবার । 

এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার ॥ 

১২ (খ) রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞ্ি। 

নাম শ্রগোপাল দাস থুইল তথাই ॥ 

শ্রীব্যাস প্রতি কপা আগেত লিখিল । 
নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে কহিল ॥ 

তার পর বাস আচারের ঘরণী। 

তাহারে করিল! কপ! গ্রভু গুণমণি ॥ 

নাম তার শ্রইন্দুমুখী ঠাঁকুরাণী। 

তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি ॥ 

তার পুত্র শ্রীশ্ঠামদাস চক্রবর্তী মহাশয় । 

তাহারে করিল! দয়! গ্রতু দয় ময়+ ॥ 

তবে প্রভু কপ! ভগবান কবি বরে। 

পণ্ডিত রসিক তিছে! হয় মহা ধীরে 

তবে প্রতু শ্রনারায়ণ কবি প্রতি দয়া । 
শরণ লইয়! তিছে। গ্রভু দিল পদছায়া ॥ 

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর । 

তাহার মহিম1 সিন্ধু বাক্য অগোচর ॥ 

১) পাঠীস্তর “কুপাময়* পুঃ বঃ লং পৃঃ ২২ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও য্হুনন্দন 

শ্রবাহ্মদেব কবিরাজ বড় গুণবস্ত | 

রুষ্পদে নৈঠিক চিত যাহার নিতাস্ত ॥ 

তাহারে করিল! দয়! সদয় হইয়া! । 
কৃতার্থ করিল তাবে দিয়া পদ ভায়া! ॥ 

তবে প্রভু কপ] কল শ্রীবুন্দাবন দাসে । 
কবিব্বাজ খ্যাতি তার অগৎ্ প্রকাশে ॥ 

তবে প্রভু কপা কলা নিমাই কবিরাজে । 
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগতের মাঝে। 

লক্ষ হরি নাম জপে সংখ্যা করিয়া । 

সংকীত্তনে নৃত্য করে স্থখাবিষ্ট হইয়া ॥ 

আবেশে অবশ তচ্চ সঘনে ফুৎ্কাব। 

লম্ফ ঝম্ক করে ক্ষণে ক্ষণেতে হুংকার ॥ 

নয়নের ধারা যার বহে অবিশ্রাম। 

পুলকে আবৃত তনু স্দা বহে ঘাম ॥ 

তারপর কৃপা তৈল শ্রীমস্ত চক্রবতী । 

পদাশ্রয় পাইয়া! ধিহছে। হইল কতকীতি ॥ 

লক্ষ হরি নাম লয় নামেতে বিশ্বাস । 

বড়ই রসিক তিহো। সংসারে উদাস ॥ 

তবে প্রভু কপ কৈলা ঠাকুর বঘুনন্দনে ৷ 
যারে কপা ৫কল! প্রভূ হুখাবিষ্ট মনে ॥ 

তারপর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দ্াসেরে । 
তাহার অনস্ত গুণ কে বণিতে পারে ॥ 

সদ হরি নাম যিহে! করেন গ্রহণ । 

বাধ! কৃষ্ণ লীল। তার সদ্দাই স্মরণ | 

শ্রীনপ সনাতন বজি সঘনে ফুৎকার । 

ভট গোসাঞ্ি বলিতেই বহে অশ্রধার ॥ 

শ্রীগৌনাক্গ বলিতে বিহে। ভাবাবিষ্ট মনে । 

নিজ প্রভুর পাদপলন্ম সদ "চিন্তে মননে ॥ 
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শীমস্ত ঠাকুর এক বিপ্র কুলে জন্ম । 

তারে কপা ঠেলা! প্রভু সুখাবিই মন ॥ 

শ্রীগোপীজন বল্পভ প্রতি প্রভু দয় কৈল। 

মহা ভাগবত তিহো জগৎ ব্যাপিল ॥ 

তাহার ভজন কথা কহনে না যায়। 

মহামগ্র রহে যিহো মানস সেবায় ॥ 
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগৌরাঙগ দাসে। 
শকষ্ণ ঠতন্য বপলিতেই পড়ে ভাবাবেশে ॥ 

তবে প্রভূ কপা কল শ্রীতুলসী রাঁমে 

শ্ীগোৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দছামে ॥ 
তন্ধবায় কুলোত্তব তুলসী রাম দাসে। 

সদ। প্রভুর পদ চিত্তে পরম লালসে ॥ 

উতৎকল দেশেতে জন্ম শ্রীবলরাম দাস। 

বিপ্র কুলোস্তব তিহে। সংসারে উদাস ॥ 

তবে গুভু রূপা কৈলা চৌধুরী দয়া রাঁমে ॥ 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম ুছে রহে এক গ্রামে ॥ 

ছুই জনে মহাপ্রীত কনে না যায় । 
সর্বন্থ সপিলা যিহো। প্রভুর পায় ॥ 

আর ভক্তরাজ এক শ্রীহরি বল্লত । 

সরকার খ্যাতি তিহো! জগত হূর্লভ ॥ 

প্রভূত কৰিলা পা হইয়! সদয় । 

যাঁহাঁর ভজন নিত কহুন না যায় ॥ 

আর শিষ্য গ্রভুর কৃষ্ণ বল্পভ চক্রবর্তী । 
প্রভূ কপ পাইয়! ধিহো! হৈ মহামতি ৪ 

গৌর দেশ বাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে । 
তাহারে করিল! দয়! হেয়া কপান্িতে | 

সেই দেশ বাসী শ্ঠাম চটে কপা কৈল! ৷ 
ছুইজনার শিষ্যে প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। ॥ 
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একত্র নিবাসী শ্রাজক্নরাম চক্রবর্তী | 
প্রেমে জয়রাম বলি যার হেল খ্যাতি ॥ 

তবে কপা কৈল প্রভু ঠাকুর দাল ঠাকুনে । 

তাহার ভজন রীতি বড়ই গভ্ভীরে ॥ 

শ্রীমথুর! নিবাসী শ্রীমথুর দাস। 

বিপ্রকুলে জন্ম তেহ মহা হুখোলাস ॥ 

শশ্যাম হুন্দর দাস সরল ব্রাঙ্মণ। 

লক্ষ হরি নাম যিহো। করেন প্রহণ ॥ 

শী আত্ম। রাম প্রতি প্রভূ দয! তৈল | 

একত্র নিবাসী [তিনে মহাপ্রীত ছৈল ॥ 

শ্বুন্দাবন বাসী হয্প মহা হখত্বাশি। 

বৃন্দাবন দাস নাম মহাগুপ রাশি ॥ 

তাহারে কনিিল! দয় প্রভু শুণনিধি । 

তার গুণ কি কহিব মুণ্ঞও হীন বুদ্ধি ॥ 

তবে ত করিল দয়৷ শ্রাগোবিন্দ বাম প্রতি । 

আ'ত্সদাৎ €কল প্রভু করি মহা আত্তি ॥ 
তারপর কপা কলা শ্রীগোপাল দাসে। 

একত্র স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে ॥ 

শ্ীকুণ্ড নিবাসী তিন মহাভভ্ত ধীর । 

প্রভু কূপা কৈল তিনে হইয়া সুষ্থির ॥ 

শআীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস। 
রাম দাস হয় প্রভুর নি দাস ॥ 

শ্গোবর্ধনবাসী শ্রারসিকানন্দ দাস। 

শ্হরিপ্রসাদ আর স্খানন্দ দাস ॥ 

প্রেমী হরিনাম আর মুক্তারাম দাস। 

প্রভুপদে নিউ। সদ অস্কর উল্লাস ॥ 

সবে মিলি একত্রেতে করিলা ভোজন । 

জক্ষ হরিনাম দবে করেন গ্রহণ ॥ 
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ভজন হরি নাম যার না পারি কহিতে। 
আবেশে রছেন সদ। মানস সেবাতে ॥ 

বজদেশে স্থিতি রাম কলা নিধি । 

বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য উপাধি । 

তবে রুপা কৈল প্রভু হইয়৷ কপাবান্। 

আর শিষ্য এক শ্রীরাম শরণ নাম ॥ 

প্রেম দাস রসিক দাস ছুই সহোদর । 

বৈষ্বের সেবাতে ছু'হে বড়ই তৎপর ॥ 

১৪ (ক) বিষুপুর দেশে রহে কত কত জন। 

অনেক হইল শিষ্ না যায় লিখন ॥ 

স্বকীয় দেশেতে কৈল শিষ্য বহুতর। 

না জানি এ নাম তার আমি অজ্বর ॥ 

নান। দেশ বিদেশ হইতে কত কত জন। 

আইলেন সবে হৈলা কপার ভাজন ॥ 

রাঁঢ় বঙ্গ দেশ যত গৌর দেশ আর। 

ব্রজ ভূমি মগধ উতৎকল দেশ আর 

বড় গঙ্গ৷ পার আর বিদ্ধ কঙখাল। 

গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥ 

যার শিষ্য উপশিষ্ত তার উপশিষ্বে । 

সকল আশ্রিত হৈল! কহিলাও উদ্দেশে ॥ 

কে পারে কহিতে তার শিহ্যগণ যত। 

দিক দেখাইতে কিছু কহিলাও বিক্ষাত১ ॥ 

শিষ্ক উপশিশ্ত যত কে পারে গশিতে । 

সহত্্র বন যদি পারে কোন রীতে ॥ 

ক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ। 

কৃষ্ণ প্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥ 

কুষ্ণ কিবা ক₹€ ভক্ত সমান চরিত । 

আপন! আপনি হেতু গাঁও তার গীত॥ 

১। পাঠান্তর “মাত্রা? বং পুঃ সং পুঃ ২৫ 
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ইহ! যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান । 
অনায়াসে কৃষ্ণ প্রেম হয় বিহ্যমান ॥ 

কর্ণানন্দ কথা এই হুধার নির্যাস । 

শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোজাল ॥ 

শ্রী আচার্য্য, প্রভুর কন্তা শ্রীল হেমলতা । 

প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরাঁমল ধাতা! ॥ 

সেই চরণ পদ্ম করিয়। হৃদয় বিলাস । 

কর্ণানন্দ রস কহে যছুনন্দন দাস ॥ 

ইতি শ্রী কর্ণানন্দে শ্রী নিবাসাচার্ধ প্রভু শাখা! বর্ণন নাম প্রথম নির্ধ্যাস জয় জয় 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোর ভক্ত বুম্দ। 

॥ তীয় নিধ্যাস ॥ 

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ | 

জয়াদৈত চজ্দ্র জয় গোর তক্তবৃন্দ ॥ 
এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখা গণ। 

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ॥ 

রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা । 

কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক লেখা ॥ 

শী বল্পভ মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম । 

কবিরাঁজ দয় কৈল হৈয়। কপাধীন ॥ 

১৪ (খ) সদাকাল যার যায় কৃষ্ণ পরসঙ্গে । 

আনন্দে অবশ যিহে। প্রেমাঁদির তরে ॥ 

আর সেবক তার শ্রীহরিনাম আচার্য | 

পরম পণ্ডিত বড় সর্বগুণে আধ্য 
তাহার নন্দন শী গোপীকাস্ত চক্রবর্তী । 
তেহে। হরি নামে রত প্রেমময় কীতি ॥ 
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পিতার সেবক ডিহে! অতি তক্তি রাজ । 

তাহার কতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ ॥ 

কবিরাজের শিশ্ত শ্ীবলরাম কবি পতি । - 

প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি ॥ 

কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। 

তার! সব ভাগবত জীবে কপ! কৈল ॥ 
না পারি বর্িতে কবিক্বাজের শিষ্যগণ। 
আপন পবিত্র হেতু কহিল কথোজন । 
প্রীঈশ্বরীর শিষ্য এবে কহি শুন। 

আপন পবিত্র হেতু গাঁও যার গুণ ॥ 

জয় কৃষ্ণাচাধ্য আর শ্রীজগদীশাচার্ধ্য | 

শ্যাম বল্লভাচার্ধ্য আর তিন মহা আর্য ॥ 

আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি পুণ্যবান। 

ছুই বধূ গুণবতী অতি গুণ ধাম ॥ 
ছুয়েতে পরম শ্রীত প্রেম চেষ্টা ময় । 

নিস্তারিতে জীব সব করুণ। হৃদয় ॥ 

হরি নাম লয় ছুহে দা অবিরাম। 

রাজি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম ॥ 

লক্ষ নাম না লইলে জন নাহি খায়। 

অশ্রু পুলক বহে সদা আনন্দ হিয়ায় ॥ 

ছুই বধূর নাম শুন করি এক মন। 

যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্িত পূরণ | 

জ্যোষ্ঠা বধূ শ্রীসত্যভাম। ঠাকুরাধী । 
আর বধূ শ্রীচন্দ্রমুখী নাম গুণমণি | 

_ একত্র দুইজনে সদা! ভজন প্রসঙ্গ । 
প্রেমেতে পুরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥ 

নিজেশ্বরী মুখে যেব! করিল শ্রবগ। 
সুধাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন। 



€বকব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

জ্ীকূপ গোসাগ্ি আর প্রীদাস গোসাগ্রিও। 
বলিয়াছে ছুই প্রভূ আনন্দিত হই ॥ 

মহাপ্রতৃত্র অষ্টক আর চৈতন্য কল্পবৃক্ষ । 
আনন্দে পড়েন শুব পাইক্স! বড় সুখ ॥ 

১৫ (ক) কার্পন্ত পঞ্জিকা আর হরি কুহ্মাণ্তলি। 

বিলাস৯ কুস্মাগুলি পড়ে হইয়া কুতুহলি ॥ 
প্রেমাস্তোজমকন্দাখ্য চাট্পুস্পাঞলি । 
মন: শিক্ষা আদি করি পাড়েন সকলি ॥ 

স্তব পাঠ কালে হয় আনন্দে বিভোল । 

ক্ষেপে ক্ষেপে কহে ছু"ছে শ্ীরাধা গোবিন্দ ॥ 

পরমানন্দে ছুই জনের ভজন প্রসঙ্গ । 

ছুছাঁকাঁর শিষ্যে উপশিষ্যে জগত ব্যাঁপিল । 

তা সভার নাম কিছু লিখিতে নারিল ॥ 

শ্লীরাধা বল্লভ চক্রবর্তী আর বুন্দাবন । 
চক্রবর্তী মহাশয় ভকত প্রধান ॥ 

বুন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাহার । 

রাধা বিনোদ চক্রবর্তী কিশোরী চক্র বর্তী আর ॥ 
মাতার সেবক তেহ ঈশ্বরীর অন্ুসেবক । 

ইহ] সবার যত শিষ্য সকলি অনেক ॥ 
এবে কহি ঠাকুরঝি শ্ল হেমলতা ৷ 

শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার কথা২ ॥ 

শ্ীক্বল চন্দ্র ঠাকুর সদানন্দ ময় | 

ভার ভ্রাতুষ্পুত্র তার শিষ্য মহাঁশয় ॥ 

শ্রীগোকুল চক্রবর্তী সেবক তাহার । 
মহামাত প্রেমময় গম্ভীর আচার ॥ 

তার শিষ্য তার শ্ীরাধাবলভ ঠাকুর ॥ 

মণ্ডল গ্রামবাসী তিহে! হয় ভক্ত শুর ॥ 

১। পাঠাস্তর বিলাস বঃ পঃ সং পৃঠ ২৭ 

২1 পাঠাস্তর খ্যাত বঃ পুঃ সং পৃহ ২৭ 
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শ্ীবল্পত দান আর মেবক তাহার । 
গোঁসাঞ্চি নিবাসী তিহে। অনুরক্ত সার ॥ 

দ্লীনহীন যছুনন্দন বৈহ্দাল তার। 
মালিহাটি গ্রাষে স্থিতি প্রেমহীন ছার | 
করুণ! চাহিয়ে তার ১প্রেমহীন ছইয়া১। 
কতু যদি দয়! হয় হদয়ে ভাবিয়া ॥ 

সেবকাভান কত সেব! না করিল। 

তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল ॥ 

কানু রাম চক্রবর্তী সেবক তাহার । 
দর্প নারায়ণ চণ্ডী ছুই ভৃত্য তার॥ 

রামচরণ মধু বিশ্বাম রাধাকাস্ত বৈদ্য | 
কতেক কছিব আমি নাহি আর বেছ্য ॥ 

জগদীশ কবিরাজ আর শিয়া তার। 
রাধ! বল্লপভ কবিরাজের ভাতা ভক্ত সার ॥ 

১৫ (খ) শ্রীগতি গ্রভূর শিশ্তু প্রধান তনয়। 
শ্রীকৃষ্ণ প্রলাদ ঠাকুর গভীর আঁশয় ॥ 

শ্রীহন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর । 

তিন পুত্র শিশ্ক তার তিন তক্ত শূর | 

দুই পত্রী মধ্যে কনিষ্ঠা যেই জন। 
তিঠে। তো হইলা গ্রভূর কপার ভাজন ॥ 

সর্বজ্োষ্ঠার নাম শ্রাসত্যভাম! ফিহো। 
শ্রীরাধা মাঁধবকে কূপ! করিয়াছেন তিহে ॥ 

শ্রীজগদাঁনন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক । 

পরম মধুরাশয় গুণেতে অনেক | 

তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম। 
তাহারে করিল কৃপা প্রভূ দয়াবান ॥ 

শ্রীকন্দর্প থাষ চট্টপতি গ্রতুর দাস। 
তার কীতি গুপাগুণ জগৎ প্রকাশ ॥ 
রইল তহরেএত 

৭ ৪__% ঈ পিবধিকরর ধারঞ পরিততাও ও» চিত সহ গাও ৩৮ 
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এতাদি করিয়া জামাত! চারি অতিধন্ত | 

প্রভূ পদ সেবা বিনে নাহি জানে অন্য ॥ 

পঞ্চ কন্তা গ্রতুন্ব পঞ্চ মহ। সতি । 

প্রভূ পদ সেবে লদা পাইয়! পিরিতি | 

শ্রীবাসের কন্ত শ্রীকনক প্রিয়া ঠাকুরাণী | 
তাহারে করিল দয়া গ্রতু গুণমণি ॥ 

ভ্রীজানকী বিশ্বাসের পুত্র শ্রীহরি বিশী গোবিন্দ ॥ 

কায়মনে সেবে ছুহে প্রভুর পদ ছন্ব ॥ 

শপ্রসাদ বিশ্বাস পুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস। 

প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস ॥ 
শ্রীত্রজমোহন চট্গ্বাজ তার শিশ্তা আর । 

প্রীপুরূষোত্তম চক্রবর্তী আর শিশ্ত তাঁর ॥ 

আর শিষ্য প্রভুর জয়রাম দাস নামে। 

মধুর চরিত্র বৈসে সনাবলি গ্রামে ॥ 
তার শিষ্য রাধাকৃষ্ দাস ঠাকুর । 

ভজন পরাকাষ্ঠ। বড় গুণের প্রচুর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চক্রবর্তী শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য । 
রাধাকষণ লীল রসে রছেন অবশ্য ॥ 

তাঁর ভ্রাতুষ্প,ত্র শ্রীমদন চক্রবর্তী । 
ব্রাধাকষ্ণ লীলারসে সদ যার আতি ॥ 

শ্রীবল্লভী কাস্ত চক্রবতী তার একা শষ্য । 

মধুর রসেতে পুর্ণ রহেন অবশ্ত ॥ 

শ্রীঘন শাম কবিরাজ তার কৃপা পাত্র । 

রাধাকুষ্ণ লীলারসে শ্বিগ্ধ যার চিত্ত ॥ 

শ্রী অনস্ত বাম দাস নামে বৈগ্যকুলে জন্ম ! 

হরি নাঁমে হিহে। রহে সদাই নিমগ্র ॥ 

আর যত শাখা আছে না জানিএ তত্ত। 

উদ্দেশ লাঁগিয়। দিও দেখাই মাত্র ॥ 
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১৬ (ক) অশেষ সেবক শ্রীগতির ভক্তরাজ । 

ন1 জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ | 

প্রতৃর উপশাখা! গণের ন! যায় লিখন | 

কিছুমাত্র দেখাইল! দ্রিগ দরশন । 

আমি অতি মন্দ বুদ্ধি ন। জানি মহিমা । 

অপরাধ না লইবে জম্মাবে করুণ! ॥ 

আগে পাছে নাম লিখি ন। লইবে দোষ। 

সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ ॥ 
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নির্ধ্যাস। 

শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্বাস ॥ 

গ্রীআচার্ধ্য প্রভুর কন্ত! শ্রীল হেমলতা। 

প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাত| ॥ 

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলসে। 

কর্ণীনন্দ কহে যছু নাথ দাসে। 

ইস্ডি শ্রীকর্ণানন ভ্রীআচাধ্য গুভৃজ উপশবখ] বর্ণনৎ নাম দিতীয় মির্ধযাল 4 ২ ॥ 

॥ ভৃভীয় নির্ধ্যাস ॥ 

জয় জয় শ্রীকষ্চ চৈতন্য নিত্যানম্দ । 
জয়স্বৈতচজ্জর জয় গৌর তক্তবৃন্ন | 
আর এককথ! কহি শুন মন দিয়া । 

কহিব রহস্ট কথা স্তন শ্রবণ পুরিয়া | 
যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ । 
কি কহিব সেই কথা মুগ্রি অতিমন্দ 

শুন শুন ভক্তগণ রমচঙ্জছের মহিম] । 
যার গুণ কীর্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেম! ॥ 

একদিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা। | 

| কছিতে লাখিলা মোরে করি গ্রসঙ্গতা ॥ 
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১৬ খে) 

বৈষণ্ব সানিভ্য ও ষদুনন্দন 

জ্টমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিঙ্গ। 
শুনিয়া ত মোর চিত্ত প্রসর হইল ॥ 

শ্রীরামচন্দ্র মহিম! পিন্ধু শ্রবণ পরশে । 

আনন্দে ভাসিল আমি মছাহখোলাসে ॥ 

প্রভূ রামচন্দ্র যেন একই শরীর । 
গম্ভীর আশগর যার গম্ভীর শরীর ॥ 

কি ব1 সে মাধুর্ধ বূপ চরিত্র মাধুধ্য ৷ 
বযতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য ॥ 

প্রেভু মনোবেস্ঠ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ । 
ব্যক্ত হুইয়া আছে ইহা! জগতের মাঝ ॥ 

জগতে বিখ্যাত শ্ররামচন্দ্র কীন্তিগণে | 

স্থশীল গাভীধ্য অতি বিখ্যাত ভূবনে ॥ 

ইহ1 কিছু ব্যক্ত করি করিব বণন । 
আপন পবিত্র হেতু স্প্শা এককণ ॥ 
একদিন প্রভূ বিষুপুরের বাড়ীতে । 
বসিক্পা আছেন প্রভু অতি উল্লসিত চিত্তে ॥ 

ছুই ঈশ্বরী ছুই পাশে বসিয়া আছয়। 

আনন্দে প্রভুর দপ নয়নে দেখয় ॥ 

আপনার ভাগ্য ছুছে বনু প্রশংমিল। । 

হেন প্রভুর পাদপস্প বু ভাগ্যে পাইল ॥ 
তবে প্রস্থ কষ কথ পরাশন্দে । 

শুনিতেই ঈশ্বরীর বাড়িল আনন্দে ॥ 

এইমতে কৃষ্ণ কথা পরানন্দ রসে । 
নিম হইল! প্রভু মহাপ্রেমোজাসে ॥ 

ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়। 

অশ্রু কল্প পুলকে শরীর ব্যাঁপস্ব ॥ 

ক্ষেপে হুত্স্কার ছাড়ে স্ূমে গড়ি যায় । 

ক্ষেপেক ফুতকার করি ভাঁকে উত্তরার 1 
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শ্রীগৌরচজ্ বলি গ্রেমে যৃচ্ছ যায়। 
_ আবেশে অবশ হইয়] করে হায় হায়॥ 

শ্্রীপ সনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে। 
শ্রীভট গোসাঞ্চি বলি ভাসে প্রেম হুথে ॥ 

এই মত প্রতৃর যবে কতক্ষণ গেল । 

অন্য কথালাপে প্রভুর ১কথোক্ষণ গেল১ ॥ 

তারপর কথোক্ষণ নান করিয়া | 

শুত্র বস্ত্র পরি তবে আনে বসিয়া ॥ 

তিলক অপিয়া ভালে গাত্রে নামাক্ষর । 
ভ্তব পাঠ করে প্র করিয়! সত্বর ॥ 

কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিএঞা২। 

ত্তব পাঠ করে প্রতু সৃষ্ট চিত্ত হইয়া? 
আনন্দিত চিত্ত গ্রভূর বমিয়া আসনে । 

শ্রীবংশীবদন সেবা করেন বতনে ॥ 

চন্দন তুলপী দিয়! সেবা! যে করিলা। 

সেবা সমপিয়! প্রভু ধ্যানে বসিল! ॥ 

১৭ (ক) নিজাভিষ্ট সিদ্ধ দেহে আরোপনও করি। 
দেখে রাধাকষ্ণ লীল! আশ্চর্য মাধুরী ॥ 

রাধাকষঃ জল কেলি করে দরশন। 

দেখিক্স! ত সেই লীলা সুখাঁবিষ্ট মন ॥ 

যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সাম । 

অন্তান্তেতে জল যুদ্ধ করিলা পণ ॥ 

বেটিয়াও রুষ্ণচজ্ছে যত গোপীগণ। 
মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ ॥ 

শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার যত দাঁসীগণে দিল । 

জিনিব কৃষেরে বলি জলে প্রবিশিল ॥ 
১1 পাঠাস্তর “মনস্থির হইল? বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১ 

২। পাঠাস্তর গজিনিয়' বঃ পুঃ সং পৃঃ ৩১ 

৬। পাঠাস্তর “মনস্থির বঃ পৃঃ নং পৃঃ ৩১ 



১৭ (খ) 

€বঞ্ব সাহিত্য ও যহছনন্দন 

সেবা পরা সযীগণ তীরেতে রহিস্কা ॥ 

অঙজের শোভা দেখে হহার নয়ন ভরিয়। 

শ্রীরপ মঞ্জুরী আর শ্রীলরঙ্গ মঞ্জুরী । 

শ্ীগুণ মঞ্জুরী আর প্ররতি মঞ্জুরী ॥ 
ইহা সভার পাছে রহি করে দরশন । 
সুস্থির হইয়া করে লীল! নিরীষ্ষণ ॥ 
কটি আঁটি সৰে মিলি বসন পড়িল । 

অতি দৃঢ় করি সবে বেশ যে বান্ধিল ॥ 

প্রথমে যুদ্ধের আরম্ভ হইতে । 
শীষের মুখে অল দেন অলখিতে ॥ 

কিব। সে অঙ্গের গতি কটির চালনি। 
কিবা! সে হন্তের গতি কি ক্র ধুলায়নি ॥ 
কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার । 

নিমগ্ন হইয়া! জল বরিখে অপার ॥ 

কিবা অদ্ভুত গতি কুচের চালনি | 

কি মাধুর্য তাহে অতি গ্রীবা ধুলার়নি ॥ 

মধ্যে মধ্যে ভুরু ভঙ্গি বাক্যের তর । 

হধান্ধি জিনিয়া কিবা কের তরজ ॥ 
বাধা সুখ! মুখ তবে সঘীগণ লইঙ্সা। 
জল বরিষয়ে কষ্ণের নয়ন ভাকিয়া ॥ 

তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার । 
বৈদদ্ধী অবধি কিবা জলের সার ॥ 

জল বন্লিষয্মে সবে আনন্দিত মনে । 

শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে ॥ 

মুখ্যে হাস্ত কিবা তাহে লাবপ্যের সিন্ধু । 

হুধার সমুদ্রে মগ্র হল কৃষ্ণ ইন্ু ॥ 
কভু জানু জলে যুদ্ধ কভু কটি জলে । 

কভু বক্ষ জলে কভু কসম ১ জলে ॥ 



কর্ণানন্দ ৪৬৯ 

কভু যুদ্ধ মুখ মুখী কভু বক্ষা বক্ষি। 

কতু নেত্রে নেন্মে যুদ্ধ কভু নধানখি 

বাক যুদ্ধ নেত্রে যুদ্ধ কভু কাড়াকাড়ি । 

আনন্দ আবেশে সবে আপন। পাসরি ॥ 

'এই মত জল যুদ্ধ বাড়িল অপাত্ব। 

বিক্রম করিস্া করে জলের সঞ্চার ॥ 

তবে কুষ্ প্রকারে সভার হরিল বসন । 

নিল যমুনা জলে করে অঙ্গ নিরীক্ষণ ॥ 

কিবা সে সৌষ্ঠব অজ লাবণ্য তরঙ্গ । 
হৃদয়ে আনন্দ বাটে সুখের তরজ ॥ 

জল কেলি লীলা! এই অগাধ ব্যাপার। 

জীব ক্ষুত্র বুদ্ধি তাহা! কি পাইবে পার ॥ 
ইহার বিস্তার লীল! শ্রীগোবিন্দ লীলামবতে। 

কবিরাজ গোম্বামী তাহা! কন্িল৷ বেকতে ॥ 

আনন্দে আবেশে রাধ। আপন পাঁশরে । 

খলিয়া পড়িল তাহ! নাসার বেসরে ॥. 

লীল! সম্মাপিয়! সবে, তীরেতে উঠিল! । 
সেবা পর! লখাগণ আনন্দিত হইলা ॥ 

যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পড়াইয়া । 
অঙ্গ শোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া ॥ 

তবে ধনি সুধাঁমুখী সব্াগণ লইয়া! । 

কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিলা গিয়া ॥ 

বুন্দা কৃত ভক্ষ্য বত আনিল তখন । 

সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন ॥ 

নান! জাতি ফল তাহা করিয়! রচন1। 
ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমন্া ॥ 

কত প্রকার মিষ্টান্ন তাহ! অব্স ব্যঞগ্জন। 
আন্বাদয়ে তাহা দুছে আনন্দিত মন ॥ 



৪১৬ 

১৮ (ক) 

বৈষ্ৰ সাহিত্য ও যছননন 

মেব! পর! সখীগণ লেব! যে করয়। 
যার যেই সেব1 তাহ! সবেই রচয় ॥ 

দেখি সখী গণ ছু'হার অঙ্গের মাধুরী | 

রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাসরি ॥ 

কিবা সে লাবণা রূপ নিরযিল বিধি । 

কি মাধুর্য হুধাঁসিম্ধু নাহিক অবধি ॥ 

আনন্দ অত কিবা চাতুত্যের সীমা | 

গুণ রত্বখানি সিন্ধু কি দিব উপম! ॥ 

কিব দিয়! দিব ভাই রূপের উপম]। 

মাধুর্য অবধি কিব অঙ্গের স্থবমা ॥। 

উপম] দিবারে চাহি নাহিক উপম! ॥ 

*যাহার শ্রাঙ্গ শোভা তাহার তুলগন1১ ॥ 

অমুতের লার বিধি তাহারে ছাড়িয়া । 

কোটি চন্দ্র মুখ শোভা৷ ফেলয়ে নিছিয়া ॥। 

তবে রাধা মুখচজ্দ্র করি নিরীক্ষণ । 

নাস! শুণ্য দেখি কোথা নাসা আভরণ ॥ 
বিলাস বিহ্বমে কিবা পড়িয়াছে জলে । 

আভরণ লাগ সবে হইল] বিকলে ॥ 

অন্তন্ত মনেতে সবে যুকতি করিল । 

নাসার বেসর লাগি ব্যগ্র চিত হইল ॥ 
ইঙ্গিতে কহুয়ে তবে শ্রারূপ মঞ্জুরী । 

শ্গ৭ মণ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥ 

শ্রীগণ মণ্জরী তবে ইঙ্গিত করিয়। । 

মনি যঞ্চনীরে কহে প্রপর হইয়া! ॥ 

তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিত্ত জান । 

কতবার আনিয়াছ রাধা আভরণ ॥ 

কভু কুণ্ড লে লীলা কতু যমুনার জলে । 

দিবসে লীল] কতু হয় নিশা কালে ॥ 

॥ এই চয়ণটি বঃ নঃ গ্রঃ মঃ পৃ'থিতে নাই, কিন্ত বঃ পুঃ সং পুধিতে পৃঃ ৩৩ আছে।. 



১৮ (খ) 

কর্ণীনন্দ' $১৯ 

এইমত কতবেরি আনিলে অলঙ্কার ৷ 

এবে তুমি খুঁজি আন কছিলাম নার ॥ 

তবে সেই মণি মঞ্জরী আদেশ পাইয়া! | 

অন্বেবতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া ॥ 

যষুনার তীরে জাই আলিয়। দেখিল। 

তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল ॥ 

নির্মল যমুনা জলে করে নিরীক্ষণ । 

দেখিতে না পায় তাতে নাসার আভতরণ ॥ 

দর্পণের প্রায় নীর মনেখিতে উজ্দ্বল। 

রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল ॥ 

কতক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে । 

না পাইয়। চিত্তে তবে হুইল! ব্যঘিতে ॥ 

লীল। কালে দুহে জলে হইলা বহুরণ। 

দুহে বিদগ্ধ ছুছে অতি বিচক্ষণ ॥ 

যমুমাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর । 

তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেসর ॥ 

তাতে ঢাকিয়াছে পদ্মপত্র না হল বিদিত । 

না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত ॥ 

শুভ্র বর্ণ বালি আর পল্প পত্র। 

ঢাকিয়াছে তেই তাহা না হয় বিদিত ॥ 
' এরই মত কত কত করি অন্বেষণ । 

হুঃখ চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন ॥ 

তথ। শ্রঈশ্বরী হুই প্রভূরে দেখিষ্া । 

কহিতে লাগিল! হুছে অতি বাগ্র হইয়া ॥ 

প্রহরেক দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত । 
এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান নহে অস্ত ॥ 

দেখিলেন অঙ্গ দব জড়িমা হইল। 
মহাপ্রভুর ভাব দুছার মনে পড়ি গেল ॥ 



শৃি ঠাই 

১৯ (ক) 

ঠকহস্ঘ সাঁহিত্তয ও যছুনন্জন 

শ্বাস প্রশ্থাস নাহি হয় উদর স্পন্দন । 
দেখিতেই ছুই জনার উড়িল জীবন ॥ 

কর্ণে উচ্চ কন্পি কত কন্পিলেন ধ্বনি । 

না হয় চেতন তাতে হরি ধ্বনি শুনি ॥ 

এ মতে ন্বাঁজি যবে হইল প্রহরেক ॥ 

মনেতে ঈশ্বীর তবে বাড়ি গেল শোক ॥ 

অনিষ্ট আশস্কা কত উঠি গেল মনে । 
এবে বুঝি বিধি মোরে হুইল! নিফরুণে ॥ 
বক্ষে করাঘাত মানে ভূমে গড়ি যায়। 

হ্কিকরিলে ! বলি করে হাক হায় ॥ 

ক্ষণে স্থির হই ছুহে মনেস্থির কনি। 

বসনে বাতাস হছে কনে ধীরি ধীরি ॥ 

প্রভূ ধ্যান গঙগ নহে বাজাত শুনিয়া । 

শীত করি আইলেন ত্বরাধুক্ত হইয়া ॥ 

প্রভু গৃহ আঁইলেন রাজা হৃদয় কাতর । 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর ॥ 
দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর | 

ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর ॥ 

হেনঞ্ ভাব চেষ্টা না শুনি কোথায় । 

নাপাতে অঙ্গুলি ধরি করে হায় হায় ॥ 

ঠাকুরাণী পাঁশে রাজা আসিয়া বসিল । 

শ্রীমতী দোহারে তবে কহিতে লাগিল ॥ 

ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন। 

লাগিল! কহিতে তারে ভাব বিবরণ ॥ 

প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা । 

শ্বীমতীর সুখে রাজা সব তত্ব প্শইল। ॥ 

রাজা মহ] ব্যগ্র হইল্যা কি করে উপায় । 

দীর্থ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায় ॥ 



১৯ (খ) ূ 

কর্ণাঘন্দ ূ ৪৯৬ 

সেই কালে ্রীবন্পভী কবিরাজ আলিয়া! । 
ঈশ্বরীরে গ্রণমিল ভূমে লোটাইয়! ॥ 
তবে শ্রব্যাসাচাধ্য আন প্রীকষণ বয্পত | 

জানকীদাস প্রসাদদাস আইলেন লব ॥ 
প্রভূ দেখি সবে তবে বিষ হইয়া । 
ভাবিতে লাগিল! সবে অধোমুখ হইয়া ॥ 

নান! ধতন করে সবে না হয় চেতন। 

ধ্যান ভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন ॥ 

তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিষ্! | 

নিকটে বলিয়! সবে ভাবিত হইয়। ॥ 

তবে ছুই ঈশ্বরী রোদন করিয়া । 

হায় তায় কি করি কত বিলাপ করিয়া ॥ 

হায় হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি। 
বুকে করাঘাত মারে লোটাইয়া ভূমি ॥ 
এতদিনে বিধি মোরে হইল! নিদারুণ । 

হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন ॥ 

তবে প্রভূ ভক্ত গণ একত্র হইয়। | 

কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইব! ॥ 

শুন শুন ঠাকুরাণী স্থির কর চিত। 

প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্থিত ॥ 

কিছু স্থির হইল! ছু'ছে বিষাদ সম্বরি। 

প্রভুর নিকটে বসিলেন মন ধেধ্য করি। 

একত্রে হইয়! সবে মনেতে ভাবয় | 

কোন প্রকারে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হয় ॥ 

এই মতে রাত্রি গেল দিবন প্রবেশ । 
ধ্যান ভঙ্গ করিতে চি্ত! পাইল অশেষ ॥ 

রাজা আদি করি যত প্রভূ ভক্ত গণ। 

ছুঃখিত চিত্ত হইয়া! সভে করেন চিস্তন ॥ 
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এই মতে কত চিন্তা করিতে লাপিলা । 
তৃতীয় প্রহর বেল! প্রবেশ করিলা ॥ 
তবুত না হয় চেষ্টা বিষাদ অন্তর । 
অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদ নিরন্তর ॥ 

হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব । 

এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 

অন্তরে ব্যখিত সবে করেন বিষাদ । 

বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ ॥ 

এই মতে সেই দিন গেল থে বহিয়া । 
তৃতীযক্ম দিবস এবে প্রবেশিল শিয়া ॥ 

উঠিল ক্রন্দন ধবনি অতি উচ্চতর । 
আছাড় খাইয়1 পড়ে ভূমের উপর ॥ 

সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈধ্য করি মনে। 

নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে ॥ 

তুল। নাহি চলে নাসাক় দেখিল যখন । 

কেশ ছিড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন ॥ 
গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হাক হায় । 

বক্ষে করাঘাত মানি কাঁন্দে উভবায় ॥ 

ক্ষেপে উঠে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে অচেতন । 

ক্ষেপে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥ 

এই মত সভে বিলাপ করিতে লগিলা । 

আকুল হইয়া! সবে হইলা বিকল ॥ 

হাহা বড় নিকক্ষণ নিদারুণ বিধি । 

কেন বা হব্রিয়া নিলে সুখের অবধি ॥ 

দিয়া বিধি দয়! নিধি কেন হবি নিলে । 

মহারত্ব দিয় পুন কাঁড়িক। লইলে ॥ 

তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাঁবে মনে মনে । 

ভাবিতেই এক বাত পড়ি গেল মনে & 
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প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন । 

কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হই মন ॥ 
ভতগণ সবে মিলি করে নিবেন । 

কহ কহ ঠাকুরাণী অভুত কথন। 
রাজা আদি করি ঘবে আইলা নিকটে। 
বাতা কহি স্থির কর এড়াই সঙ্কটে 

তবেত শ্রীমতী জীউ কহেন আনন্দে । 
প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্ত বুন্দে ॥ 
পূর্বে আমি প্রভূ মুখে যে কথা শুনিল। 

সেই সব কথ! এবে মনেতে পড়িল | 

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতত্ব জানে । 

প্রভুর মনের বার্তা অন্থে নাহি জানে ॥ 

তিনি যদি আইসেন তবে মে আনন্ব। 

কহিতে লাগিল! কথা করি মন্দ মন্দ ॥ 

ঠাকুরাণী কছেন শুন প্রভূ একদিনে | 

কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে ॥ 

পরম সৃধীর1 বধি ভজন গম্ভীর । 

তার মনোবুত্তি জানে সেই মহাবীর ॥ 
আমার চিত্ত বৃত্তি সব কবিরাজ জানে । 

কবিরাজ আমিব আজি দেখিন ক্বপনে ॥ 

এই কথা বার বার কহেন আনন্দে । 

হেন কালে রামচন্দ্র আইল] পরানন্দে ॥ 

প্রভু দেখি ভূমে পড়ে প্রণাম আঁচরি । 

বহু স্তুতি করি কহে জোড় হস্ত করি ॥ 

প্রভু উঠি তবে গায় আলিঙ্গন (কল। 
কুশল বাত প্রভু তবে কহিতে লাগিল ॥ 

কবিরাজ কছেন তোমার দ্বরশন বিনে । 

পদদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥ 
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এখন মঙ্গল হৈল পাইল দরশনে । 

কতার্থ হইলাম পাইল দরশনে ॥ 

হাঁতে ধরি প্রভূ তবে কবিরাজে লঞা । 

নিকটে বসাইল প্রভু আনন্দিত হইক্স! |) 

কৃষ্ণ কথা আলাপনে কতক্ষণ গেল । 

ছুহে লোহা দরশনে আনন্দ বারিল ॥| 

তবে কতক্ষণে ছুহে নানা করিয়! । 

রূপ সনাতন বলি অশ্রু যুক্ত হয়! | 

শ্ীভট্ট গোসাঠ্িও বলি করেন ফুৎকার । 

মধ্যে মধ্যে রাধা গোবিন্দ করেন উচ্চার ॥। 

হেন কালে আইলা প্রভু সান যে করিয়া । 
জ্ীবংলী বদনে আসি প্রণাম কৰিয়। ॥ 

বন্ধ পরিবতন করি তিলক অর্পণ । 

শীকুণ্ড গোবদ্ধন বলি ভাকে ঘনে ঘন ॥ 

তবে নিজ কীতি করি 'মানন্দিত হইয়া। 

তুলসীতে জল দিতে গেল৷ হষ্ট হইয়া ॥ 
তবে শালগ্রাম সেব। প্রভু করিল্যা যতনে । 

নানান মিষ্টাল্াদি করিএড। যত নিবেদনে ॥ 

মৃখবাস দিয় তবে আরতি করিল । 
অঙ্গনে আসিয়া! বহু পরণাঁম ৫কল ॥ 

গুহেতে আসিয়। প্রভু প্রসাদ সেবা কৰি । 

কবিরাছ্জে শেষ দিল বছ কৃপা করি ॥। 

তবে ছুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে | 

আশ্চধ্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥ 

তবে ত আমর। ছহে রন্ধন করিয়া। 

নানান ব্যঞ্ন কৈল আনন্দ পাইয়া ॥ 

রন্ধন প্রেম্তত হইল প্রভুকে ঠকল নিবেদন । 

শালগ্রাম আনি তারে করাইল ভোঁজন ॥ 
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মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন ।... 

মন্দ মন্দ করি ভবে করেন ব্যঞ্চন ॥ 

তারপরে প্রভু তরে অঙ্গনে আসিয়া । 

পরণাম কল বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ 

আনন্দে নিরখে ধত বৈষ্বের গণ । . 

বৈষ্ুবের শোভা দেখি মহা্বষ্টমনে ॥ 

€বষ্বের গণে তবে প্রভু নিবেদিল । 

প্রনাদ ভোজন লাগি-প্রভূ জানাইল ॥ 
সব বৈষুব কহিলেন যে আজ! তোষার । 

অন্থমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার ॥ 

স্থান সংস্থান করাইল আনন্দিত মনে । 
আসিক্মাত বৈষ্ণবগণ বনিল তোজনে ॥ 

বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে সারি সারি । 

দেখিয়াত প্রভূ সবে আপনা পাসরি ॥ 
আপনে প্রভূ পরিবেশন করিতে লাগিল! । 

আমি সব আনি দিয়ে অন্ত ব্যঞ্জনের থাল! / 

আক করিয়া বৈষঃব করিল ভোজন । 
আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন ॥ 

কিছু আর ন! চাহিয়ে শুন দয়ার নিধি 
পাইলাম প্রসাঁদ মোরা ভাগের অবধি ॥ 

ভোঁজন সমাপিয়া! তবে আচমন কেল। 

মুখ শুদ্ধি করি তবে আসনে বলিল॥ 

তারপরে প্রভু তবে আইলা! গৃহমাঝে । 
আনন্দে নিমপ্প হেল! দেখি কবিরাজে ॥ 

তবে আমরা স্থান সংস্কার করি । 

পিঠের উপরে তবে উন বন্ত ধরি ॥. 

গ্রভৃ আমি বমিলা তবে রুন্িতে ভোঁজন। 
আমর! দুহে মিলি করি পরিবেশন ॥ 
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জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বস্থন ভোজনেতে । 

প্রভূ কহে প্রসাদ ইহে। পাঁইব পশ্চাতে ॥ 
এত বলি গ্ভু প্রসাদ পান হরান্বিত মনে। 
উঠি কবিক্বাজ তবে করেন ব্যজনে ॥ 
ভোজন সমাপিয়! উঠিলেন তবে । 
আজ্ঞ! দিল রামচজ্্র ভোজন কনর এবে ॥ 

আচমন করি প্রভূ বসিলা সেই খানে । 

উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোঁজনে ॥ 

প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র । 

ব্যপ্রনের বাটি আর প্রভু জলপাঁত্র ॥ 
বসিক্স। প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া । 

প্রস্থ আজ্ঞা বলি তাহা মন্ডকে বান্ধিক্সা! ॥ 

করিতে ভোবজন ঘত ভাবের সঞ্চার । 

পুলকে পুণিত দেহ নেত্রে জলধান্স | 
এইমতে কবিরাজ ভোজন করিক্লা । 

উঠিলেন কবিরাজ সমন্ত যাইয়া ৪ 

আচমন কৰি প্রভুন্ন নিকটে বসিঞা । 

চবিবিত ভাম্বুল তাহ! লইল মাঁগিএঢা ॥ 

প্রভু াইভ শব্যাক্স করেন গমন । 
শয়ন কৈল রামচজ্জ্র চাপেন চরণ ॥ 

তবে প্রভূ কতক্ষণ শয়ন করিস । 
উঠিলেন প্রভু হরি ধ্বনি উচ্চারিয়া ॥ 

তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইকা ৷ 

নিবেদিম্ছ গ্রভুপদে বিনতি করিয়া ॥ 

নিরস্তন কবিরাজের প্রসংসা কর প্রভু ৷ 

হেন পাঁজর হেন কাধ্য নাহি দেখি কতু 

গুল আসন আর ভোজনের পান | 

ব্যঞগ্জনের বাটি আর সব জুস পাত্র 1 
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কেমতে কিয়া ইহো৷ করিলা ভোজন । 

মনেতে লন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন ৷ 

প্রতৃ কহে রামচন্্র গুণের সাগর । 
ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোঁচর ॥ 
পশ্চাতে জানিবা ইহা! শুন মন দিয়! । 
দেখিবে তোমরা সব নয়ন ভরিয়া ॥ 

২১ (খ) গ্রতৃ আজ্ঞ। শিরে করি আনন্দিত মন । 

চবিবত তামুল লইয়া করিল ভোজন ॥ 
তার পর দিনে প্রত রামচন্দ্র লইয়া । 
আইলেন তবে দুছে আনন্দিত হইয়া ॥ 

অজনে আসিয়। ফিরি একত্র হইয়া! 
কবিরাজে লইয়া ফিরি মহাহষ্ট হইয়। ॥ 

আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন । 

হাত ধরাধরি ছুহে ফিরেন অঙ্গন ॥ 

মধ্যে আঙ্গিনাতে এক বড়১ আছয়ে পড়িয়া । 

কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাস যুক্ত হইয়া ॥ 
লজ্িয়! পড়িল। প্রভূ সর্প বলিয়া । 

সর্প দেখ কবিরাজ নয়ন ভরিয়! ॥ 

কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি ছয়। 
দেখিল দেখিল প্রভূ করিয়া! নিশ্চয় ॥ 

তারপর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া । 

সর্প নহে দেখ এই বড় নিরখিয়৷ ॥ 

কবিরাজ কহে ইহ! সত্য হয় প্রভু । 
বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কতু ॥ 

আমরা বসিয়া! ইহ করি নিতীক্ষণ। 

ছুহু রূপ শোভ] দেখি জুডায় নয়ন ॥ 
এই মে হইজনে আন ন্দহ হৈয়া। 
গুহমাঁঝে দুইজন বসিলেন গিয়া ॥ 

১ ।প ধান্ঠাদি বাখিবাব পাত্র 



রি 

২২ (ক) 

বৈষ্ঞব সহিষ্ত্য ও ষছুনন্দন 

আমরা ছুছে মিলি ক'ক্সি অন্রমান ॥ 

বুঝলাম প্ামচজ্দ্র গুণের ধান ॥ 

তারপরে আমরাও আছিয়ে নির্জনে । 

হেনকালে প্রভূ তথ1 করিল গমনে ॥ 
আসিয়! কহেন কথ! মধুক্ঘ কপিয়া । 

শুন শন তোমা ছুহে কহি বিবরিয়া ॥ 

নয়নে দেখিলে এবে র্বাম চন্দ্রের গুণ । 

ইহার দৃষ্টাস্ত কহি শুন দিয়! মন ॥ 
পৃর্ব্বে দ্রোশাচাধ্য সব শিশ্তগণ লইয়া | 

অস্্রশিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া ॥ 

ছুর্যোধন আদি করি শত সহোদর । 

যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর এ 

কতক দিন লবাকারে অস্ত্র শিক্ষা! দিয়া । 

আজি পরীক্ষা! নিব সবার কহিল আসিম়া 

এত বলি এক বুক্ষ অতি উচ্চতর । 

এক পক্ষী বাঁখিলেন তাহার উপর ॥ 
ক্রমে ভ্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া । 

অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া ॥ 

এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়। 

এই মত কথা গুরু কহেন সবায় ॥ 

ছুধ্যোঁধন আকফি করি শত সহোদর । 

ধনুর্ববাণ লইক্সা আইল! হরিষ অন্তর | 

একে একে তবে সব ধনব্বাণ €লক়া! । 

বিদ্ধিবার তবে আইলেন সন্ধান পুরিয়া ॥ 

ধুকে সন্ধান বাণ ধরিলেন ঘবে। 

কি দেখিতে পাঁও ভ্রোণ ডাকি কহে তবে ॥ 

ধন্র্বাশ হাতে করি কহে শিষ্য গণে। 

বুক্ষ দেখি ভাল দেখি কহিল বচনে ॥ 



কর্মীনন্দ ৪২১ 

ক্রু হা দ্রোণ তবে কহেন উত্তর | 

বস্য়াত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শপ ॥ 
এইমতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা । 

ভোমাদের নহিবেক ধনুকের খিক্ষা ॥ 

শশ্চাতে ভাকিয়া দ্রোশ বলিয়া অভ্র নে 

সন্ধান পৃরিয়া বীর আইল ততক্ষণে ॥ 
গুরু প্রণমিয়া বীর ধক লইয়া । 

বিদ্ধিবারে তবে গেলা আনন্দিত হইয়া! 

ডাকিয়া কহেন বীর অজ্ভরনের প্রতি । 
কি দেখিতে পাও তাছ? কহ শুদ্ধমতি ॥ 

অজ্ভনন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি । 

এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আখি । 

দ্রোণ কহে মার বাণ পুিক্মা সন্ধান । 

তাকিয় মাহ বাশ পরিয়ে নয়ান ॥ 
তবেত অজ্ভঞ্ন বীর বাণ ছাঁভি দ্বিল। 
এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল ॥ 
ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ভাকিয়া । 

কহিতে লাগিল! সব শিশ্ নিরখিয়া ॥ 

বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ । 

পক্ষ নাহি দেখে পুন দেখে মাত চচ্ষ ॥ 

আমি যে কহিলাম তাহা! দেখিতে সে পাক্সি। 
বৃক্ষকে ন। দেখিবেক বৃক্ষের কি দায় ॥ 
তবেত অজ্ভুন পুন গুরুকে প্রণমিয়! ৷ 
শিষ্যগণ মাঝে বাই বসিলেন গিয়া ॥ 
আনন্দে পুণিত হইলা ভ্রোণাচাধ্যেরর মন । 
পুমঃ পুনঃ এই বাকা কছে ঘনে ঘন । 

তুমিহ আমার সম হয় সর্ধবধায়। 

এমন অদ্ভূত কাজ না দেখিয়ে কায় ॥ 



&বঞ্কব শ্বাহিত্য ও যছুনন্দন 

সব হইতে শ্ররিক্ শিষ্য ভুমি যে আমার । 
অন্যথা! নাছিক আমি ৫কল সারোদ্ধার ॥ 

শুনি হুধ্যোধন বিধঞ্জ হইল] মনে । 

দুঃখ চিত্ত হল! রাজা] তাবে মনে মনে ॥ 

ইহা কহি প্রভু আনন্দ পাইল! মনে । 
স্বামচচ্জ গুণগান বুঝি দেখ মনে ॥ 

আমি ষে কহিল তাঁতে নাহি অন্যথায় । 

২২ (থে) ভোজন করিলা আজ্ঞ! মাঁনিএওা লর্ববথা ॥ 

আর দেখ বড় এক আছিল অঙ্গনে । 

অর্প কছিলাম তাহা সর্প করি মনে ॥ 

পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড় এই হয়। 

কবিবাঁজ কহে বড় এইত নিশ্চয় ॥ 

তোমরা দুইজন ইহ] বুঝ মন দিয়া । 
কহিতে লাগিল! প্রভূ আনন্দ পাইয়া ॥ 

শর ঘুচিল এর কহুপুক্তিবরণ । 
প্র তুঁককপান় হইল সো সন্দেহ ছেদন ॥ 

তোমার কৃপা বিনে ইহা! জানিব কেমতে । 

আনিলাম এবে চিত্তের সহিতে ॥ 

প্রভূ কছে আজি হৈতে তোমর! ভাগ্যবান । 
দেখিলে শুন্বিলে রামচক্দ্রের গুণগ্রাম ॥ 

ক্বোণাচাধ্য শিল্ত মধ়েরযেমন ফালগুনি । 

তেমনি মোর রা মচজঃ বুর্ব অহুমানি ॥ 

রামচন্দ্র গুণ সিন্ধু মহিম। অপার | 

কহিলাম ভোমানে আমি করি সাঁরোদ্বর ॥ 

মোর গণে ষে লইবে রামচজ্জের মত। 

সেইত আমার গণে হইব মহত ॥ 

বামচন্র নরোতম নকষন যুগল । 

নেত্র বিনা শরীরের সকল ।নম্ষল ॥ 



২৩ (ক) 

কর্ণানন্দ ৪২৬. 

যেন রামচজ গুণ তেন নরোত্তম। 

ছুইজনে তেদ নাহি দুহে একমন ॥ 
এ দোহার মর্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ । 

আর সে জানিল ইছ। চক্রবর্তী গোবিন্দ 0 
যেই জন লইবে রামচজ্ অনলার । 

সেই সে পাইবে রাঁধ। কষ লীলাপার ॥ 
মঞ্জুরীর যুথ মধ্যে পরকীয় মতে। 
বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্তি হইব নিশ্চিন্ধে ॥ 

তোমরা শুনহ ইহ মনের সছিতে। 

নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে ॥ 
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে অতি সুখ । 

রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ ॥ 

এইমত কত প্রভূ বরেন ব্যাখ্যান ৷ 
আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি ছুই কান ॥ 

তক্তগণে ঠাকুরাী ইহা কহিতে কছিতে । 
আর এক অপূর্ব কথ! পড়িলেন চিতে ॥ 

তোমর! শুনহ ইহা সভে হঞা একমন। 
গাঢ় শ্রদ্ধা করি গুন করিয়। যতন ॥ 

হেন আদক্ভৃত কথা শ্রবণ মজল। 

পরম পবিত্র কথ অতি নিরমল ॥ 

একদিন পূর্বে প্রভূ করেন ভোঁজন। 
দক্ষিণ বামেতে তবে বসিল। হুইজন ॥ 

একভিতে রামচজ্জ আর ভিতে নরোত্তম। 

ভোজন করয়ে তিনি অতি মনোরম ॥ 

ভোজন আনন্দ কথা কহিতে না পারি। 

দেখিয়া আমরা সতে আপন পারি ॥ 

কৃষ্ণ কথা রসাবেশে, মনের আহলাদ । 

ছুই জনে পরশিয়! দিচ্ছেন প্রসাদ ॥ 



৪৭৪ বৈষ্ণব সাহিস্য'* ঘছুনন্দন 

পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিচ্ছেন ব্যান 1 
অংমর থাকিয়া ভাহ। করি 'নিরীক্ষিণ ॥ 
সেব্য হইয়া দেবকেপ্ট্ে পরশে কি মতে । 

মনেতে সন্দেহ মোর বাটি গেল চিতে ॥ 

তারপর সকলে ভোজন সমাপিয়! 1 

আচমন করিলেন মহাহষ্ট হইয়া ॥ 

তবে আসি তিনজনে বসি নিভৃতে | 
কুষ্ণের চগ্সিত্র কথ লাগিল কহিতে ॥ 

কছিতে ক্িতে কথা ককের প্রসঙ্গ | 

আনন্দে অবশ তিনে প্রফুজিত অঙ্গ ॥ 

প্রেমে গড়গড় চিত্ত নাহি হস্স স্থির । 
পুলকে পুরিত দেহ নেত্রে বহে নীর ॥ 

আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার । 

কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার ॥ 

এই মত কতক্ষণে কষ্ের প্রসঙ্গে 

আর ক'ত বহে ভাতে সখের তরঙে ॥ 

তারপর কতক্ষণ অবসর পাইয়া, 
জিজ্ঞাসিলু প্রভুকে আমি বিনতি করিয়া! ॥ 

প্রভু কহে শুন শুন কহিয়ে বচন । 

তবে প্রভু পদে মুধ্রিত করিচ্ছ নিবেদন ॥ 

রামচন্দ্র নকোত্ুম ভোজন করিতে । 

পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে ॥ 

কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ । 
গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করলা ভোঁজন ॥ 

প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া । 
ছুই জনে ছুই হুত্ত কহি বিবক্রিয়া ॥ 

কি বা ছইজন হয় আমার নয়ন 

অভেদ ছই শন্গীর মোন্গ রামচন্দ্র ননোভঘ ॥ 



২৩ (খ) 

কর্ণানন্দ ৪২৫, 

নিশ্চয় জানিহ ইহ] গুনহ কারণ । 

নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ ॥ 

ইহা! আমি দেখিলাম শুনিলা শ্রবণে 
মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অন্মানে ॥ 

এই মব কথা! ঈশ্বরী কহিতে কছিতে। 

আচম্বিতে বামচক্ষ লাগিল। নাচিতে ॥ 

বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্তন। 

রামচন্দ্র আগমন জাঁনিল! কারণ ॥ 

নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া । . 

দেখিব থে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়] ॥. . 

এইমতে সভে ভেল আনন্দে পৃরিতে | 
সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিল নাচিতে ৷ 

জাঁনিলাম বিধি এবে পূরাবে মনোরথ । 

একত্র হইয়৷ সবে নিরখয় পথ ॥ 

সবেই আনন্দ হইল! ভাষে মনে মনে । 

ছেন কালে রামচন্দ্রের হল আগমনে ॥ 

দুর হইতে সবে রামচন্দেরে দেখিয়া । 
আনিবারে গেলা সবে হষ্ট চিত্ত হইয়া ॥ 

আপনি ঈশ্বরী ছুই করিল টামম । 
রামচজ্জে দেখে ছুহে ভবিক্সা] নয়ন ॥ " 

ঈশ্বরী দেখিয়া বাম চন্দ্র কবিক্লাজ। * 

পুলকে পুরিত দেহ অশ্রু নেত্র মাঝ ॥ 

কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া । 

কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়। ॥ 

দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস হদয়। 

অন্ধকার নাঁশি যেন রবির উদয় ॥ 

উঠে কবিরাজ তবে করযোর করি। 

বিষঞ্জ দেখিয়ে কেন কহত ঈশ্বদ্বী 



তি ২৬৬ বৈষ্ব সাহির্য ও যছ্ছনন্দন 

প্রভূভক্ত গণ সবে ব্যাকুগ দে খিক! । 

কি লাগি বিষগ্প ইহ? কহ বিবনিয়্া ॥ 

ঠাঁকুরাণী কছে তবে শ্ভুর সমাচার । 

বুঝিলেন বামচন্দ্র প্রভুর বিচার ॥ 

তবে ঠাকুরাণী তারে গুছেতে লইয়া । 

আঁনিলেন তারে অতি যতন করিস! 1 

হাতে ধন্সি লইলেন হষ্ট চিত হুইয্সা ৷ 
ভক্তগল আইনেন পাছেত লাগিয়া ॥ 

ঠাকুরাণী কছে শুন পুত্র রামচচ্জ । 

আইলে তৃমি এবে হইবে সবার আনন্দ ॥ 
প্রভুরে যাইয়া! তবে পরণাম করে। 

লোটাএতা লোট1এ] পরে ভূমের উপরে ॥ 

প্রণাম কনিকা তবে পুছিল! কারণ । 

ঠাকুরাণী কছে তবে সব বিবরণ ॥ 
তিন দিন তোমার প্রভু বসিয়া জমাধি । 

তোম! দেখি গেল মোর হদযের ব্যাধি ॥ 

তোমার নিমিজ্তে প্রাণ ধনিয়া আছিয়ে ॥ 

শুন শন গ্ুহে পুত্র নিশ্চক্স কহিক্ষে ॥ 

তোমার যত গুণ পুত প্রভু সুখে শুনি । 
তভোম! দেখি আহে পুত্র জুড়াম পরাশি ॥ 

যত বত শুনি পুত্র তোমার গুণগান । 

প্রভু মুখে শুনি তাহ] আনন্দিত মন ॥ 

২৪ (ক) ভোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান । 

আমরা নহিস্ে পুত্র তোমার সমান ॥ 

তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হদয়। 

অন্যথ। নাহছিক ইথে কহিন্গ নিশ্চয় ॥ 

ধন্য ধন্য আছে পুত্র তুমি ভাগ্যবান । 

প্রভু সদা তোমা গুণ করেন ব্যাখ্যান ॥ 



কর্ণানন্দ ৪২৭ 

ঈশ্বরীদ্ঘ মূধে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া । 

পরণাম করে কত ভূমে লোটাইফ় ৷ 

উঠি রামচঞ্জ তবে যোর হাত করি। 
শ্রযতীর আজ! লইয়া ধরে শিরোপরি ॥ 

তবে শ্রীমতী রামচজ্জের হত্তেতে ধরিয়। | 

লইলেন যথা গ্রভূ ধ্যানেতে বসিষা ॥ 

রামচন্দ্র যাই তবে প্রভূরে দেখিয়া । 

ভাবেতে নিমপ্ দেখে নয়ন তরিয়া ॥ 

জড প্রায় বসিয়াছে নাছিক চেতন । 
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর স্পন্দন ॥ 

দেখি রামচজ্্র তবে নাসায় হাত দিয়া । 

কহিতে লাগিল! কথ! মধুর করিয়া ॥ 

হেন অদভূত কাব না দেখি নানে। 

বধ মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে ॥ 

এবে তাহ] সাক্ষাতে দেখিল নয়নে । 

প্রগাঢ প্রগাঢ ভাব জানিলেন মনে ॥ 

বস্গেতে আবৃত তবে প্রতুরে করিয়া । 

শ্রীমতীর পাদপল্প মন্তকে বন্দিয়! ॥ 

বস্থেতে আবৃত তাতে করিল প্রবেশ। 

জানেন সর্ব কার্ধয১ ইতে অন্য নর» | 

প্রভু দত্ত সিদ্ধ দেহ করি আরোপিত। 

জানিল সকল কার্য যেবা মনোনীত ॥ 

২তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি । 
দণ্ড দুই অবধি প্রভু করিবে সম্প্রতি 
ছুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া । 
শুনাইবেন হরি নামে শ্রবণ পশিয়া 
ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয় । 
জাঁনিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয়২ | 

পাঠান্তর “অশেষ বিশেষ? ব. পু. সং পৃঃ ৪৭ 
২২ এন ছয়টি চরণ ব. ন. গ্রঃ মঃ পৃধিতে নাই, ব. পু. সং পু'ধির ৪৭ পৃষ্ঠাতে আছে) 



২৮ বসব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

যমুনাতে আভরণ পদ চিহ্ পরে । 

পদুাপত্র ঢকিয়াছে তাহার উপরে ॥ 

তাহা না পাইয়া! এবে হৃদয়ে চিন্তিত । 

হেন কালে সেই স্থানে গেলা আচহ্ছিত ॥ 

শ্রীমপি মঞ্জরী তবে তাহারে দেখিস । 

আইস আইস বলি কহে উল্লাসিত হইয়া ॥ 
ইবে সে পাইলাম রাধার আভরণ । 

তোমারে দেখিয়া আমি হইলাম গ্রসন্ন৯ ॥ 

তবে ছুই জনে করে জল নিরীক্ষণ । 

পদ্য পত্র ঢাকা যথা আছে আভরণ ॥ 

পত্র দূর করি তাতে পাইলা আভরণ । 

পাইয়াত আভরণ তবে হাতেতে লইয়! 

মনের আনন্দে তাহা লইল হাসিয়া ॥ 

ধন্থ ধন্য তূমি সখি অতিত ভাগ্যবান । 

এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান ॥ 

জল হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়] । 

তীরে ত আইল! ছুহছে মহান হইয়া ॥ 
২৪ (খ) তথায় বাধা কৃ ভোজন জমাপিস্া ! 

স্থতি আছেন দুইজন আনন্দ পাইয়া ॥ 

সেবা পর সখী সবে হৃদয়ে চিন্তিত । 

না পাইয়। আভরণ অস্তরে ভাবিত ॥ 

বুগ্জ বাবে সবে মেলি নয়ন অপিক্ষা । 

বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিকা। | 

হেন কাঁলে পথে আইসেন দেখিতে পাইল । 

পাইলেন আভরণ মনেত জানিল ॥ 

মন্থর গমনে অইসে প্রসন্ন বদন । 
কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন ॥ 

৯। পাঠাস্তর “পরসন্মঃ ব. পু. সং পৃই ৪৭ - 



কণানন্দ ৪২৯ 

নিকটে আইলা ছুহে আনন্দিত. হইয়া । 
এ্হ আভরণ যাহা পাইল খুঁজিয়। ॥ 

শ্রীরপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মঞ্জরী | 

কহিতে লাগিল তাতে বচন চাতুরী ॥ 
তুমি সতি কুলবতী রাধা চিত্ত জান । 

তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান ॥ 

বাঁধা মনো বেস্য তুমি ইহ! আমি জামি। 

মণি মঞ্জরী নাম তাতে সবে অচ্ছমানি ॥ 

তুমি মণি মঞ্জরী জান রাধান্ন বেদন | 
এই মত কত শত করেন ব্যাখান ॥ 

শুণ মঞ্জনী হাতে দিল নাসার বেসরে । 

দিলা আভরণ ভাসি আনন্দ সাঁগরে ॥ 

শ্রীগুণ মঞ্জরী দিল কপ মঞ্জরী হাঁতে। 

পাইয়াত আভরণ পৃরিল মনোঁরথে ! 

আভরণ লইয়া সবে করেন গমন । 

দেখিলেন দুইজনে কর্য। ছিল শক্সন ॥ 

রুষ্ ভূজ দেশে রাধা মস্তক অলিয়া | 
উলসিত হল ছুহেক্র আছেন সুতিয়া! ॥ 

নিরখিক্ণা মুখশোভা মনের উল্লাস । 

আভরণ পড়াইতে হৃদয় অভিলাস ॥ 

পরাইল আভরণ নাল! ছিত্র দেখিয়া । 
ভ্ীবপ মঞ্জরী পরাঁইল কৌশল করিয়া ॥ 

কিবা সে বৈদদ্ধী ইহার কহনে ন! যায়। 
মনের কৌতুকে বেসর পরাইল নাসায় ॥ 

নিশ্বাসে ছুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ । 

মুখচক্ছর শোভ। দেখি মনের আনন্দ ॥ 

তবে কূপ মঞ্জনীর শ্রীচরণ দেখিয়া । 

শ্রীপদ সেবা! করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ 



২৪ (ক) 

বৈধব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্রীগুপ মঞ্জরী তবে একপদ লইয়া । 

আপনার জান পরে অর্পন করিস ॥ 

মন্দ মন্দ করিছেন পাদ সম্বাহন । 

সেবন করয়ে ছু'হে সুখাবিই মন ॥ 

কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণ মণ্ডরী | 

ভ্ীমপি মণ্ডরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চাবি 1 

ইঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদ সেবা কর। 
আইস আইস সখি বপি কহেন বার বার ॥ 
তবে মণি মণ্ডরী শ্রাচরণ স্পশিয়। ৷ 

পশদসেব। করে চিত্তে সন্তোষ পাইক্স! ॥ 

দেখিয়া শ্রীগুণ মঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ । 

কহিতে লাগিল কথা অতি মন্দ মন্দ ॥ 

তোমার নিমিত্ত রাধা চবিত তাণ্ুলে । 
বান্ধা আছে এই দেখ আমার আচলে ॥ 

লইল্য। অধর শেষ সযত্ব করিয়া] । 

কত সখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া ॥ 

নিজ সী লাগি কিছু আচলে বান্ধিল। 
শ্ীগণ মণ্ডরী দেখি সম্ভোষ পাইল ॥ 

এথা শ্রীমতী দণ্ড তুই অপেক্ষা কনিয়া । 

বন্ত্েতে আবুত ভাতে প্রবেশিলা গিয়া! ॥ 

বাহিরে রহিল যত গ্রভুর ভক্তগণ । 
শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন্ ॥ 

লবে মিলি উচ্চ কি কর হবি ধ্বনি। 

আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী ॥ 

তবে ঠাকুরাণী ছুইজনেরে দেখিয়া । 

দুইজনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিদ্পা ॥ 

মনেত জা নল দুহার অদ্ভুত চরিত । 
দেখিয়ীত হাকুরাণী পাইল! বহু প্রীত ॥ 
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তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চত করিয়া! 

হরি ধ্বনি করে চিত জানন্দ পাইয়া ॥ 

বাছিরেতে সবে মিলি করে হস্ি ধ্বনি । 

হরি ধ্বনি বিন! আর কিছু নাহি শুনি। 
এইমত বহু বেরি কত্বিতে করিতে । 

হরি ধ্বনি প্রবেশিল! গ্রতুর কর্ণেতে ॥ 
প্রবেশিতে হরিনাম বাহ পাইল চিগ্ডে। 

হুঙ্কার করি প্রভু উঠে আচদ্বিতে 
বান ষে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়। 

দেখিতে চাহে তাহে দেখিতে না পায়। 

বাহাবেশে প্রভূ তবে গরগর মন। 

নিতান্ত বাহু হইল যেন হারাইল ধন । 

প্রভু তক্তগণ তবে বস্ত্র দুর করি। 
দেখিলেন অঙ্গ শোভা! অপূর্ব মাধুরী ॥ 

আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে। 

ডুবিলেন সবে যেন আনন্দ সাগরে ॥ 

তবে প্রভূ ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির | 

১০০০ সুস্থ প্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেতে গভীর ॥ 

এই মতে প্রভু নিজ ভাব সম্বরিয়] | 

কহিতে লাগিলা কিছু সব নিরথিয়! ॥ 
রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর তক্তগণপ। 

শুনিয়! প্রভুর বাক্য হরধিত মন ॥ 

আনন্দের অবধি কিছু নাঁহিক লবার। 
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্দিবাঁর ॥ 

আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডূবিয়া রছিলা। 

প্রায় ছাঁড়ি গেল দেহে আনিয়৷! বলিল! ॥ 

কত কত আনন্দ দিদ্ধু কহনে না যাক্স। 
রামচজ্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায় । 

( পাঠীস্তর 'নপ্উ” ব. পণ সং- পৃ ₹* 
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তবে রামচছ্ছের প্রভু লইয়া নিভৃতে । 

হাতে ধরি তারে কিছু লাগিল৷ কহিতে ॥ 

শুন শুন রামচন্দ্র গুণের লাগর। 

গ্রভূর চিত্ত বৃত্তি পুত্র তোমার গোর ॥ 

পূর্বে মহাপ্রভূ প্রিয় ষেন রামানন্দ । 
প্রতু প্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র 

শ্রীরুষ্ের প্রিয় যেন স্থবল মহাঁশয়। 

তেন তুমি গ্রভু প্রিয় জামিল নিশ্চয় ॥ 

প্রাণ দান দিলে পুত্র কহ সমাচার । 

বিবরি কহ পুত্র প্রভৃর ব্যবহার ॥ 

তিনদিন ধ্যানে বসি ছিল৷ গুভু তোর। 

কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর ॥ 

তবে রামচন্দ্র কহে জোর হত্ত করি। 

প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরি ॥ 

মদীশ্বরী গ্রভূ তুমি শুনহ কারণ। 
তিনদিন ধ্যানে ছিল! যাহার কারণ ॥ 

' পলাধাকুষ্ণ জল কেলি মনেতে চিন্তিয়। । 

যমুনাতে দেখি লীলা হুখাবিষ্ট হইয়া ॥ 

এইমত যত কথা কহে বিবরিয়]। 

শুনিয়াত ঠাকুরাণী আননি'ত হিয়! ॥ 

যত কিছু বিবরণ নকল কহিল! । 

অনস্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিল। ॥ 
নানান১ তরঙে লীলা কথনে না যায়। 
উন্নত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায় ॥ 
কত কত ভাব সিন্ধু তাতে প্রকাশিয়! । 
নাসার বেসর তাতে পড়িল খসিয়! ॥ 
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে । 
ন। পাইয়া আভরণ হইল! ব্যাকুলে ॥৯ 

১। এই ছয়টি.অতিরিক্ত চরণ বঃ আঃ গ্রঃ মঃ পু"খিতে লাই । বঃ পুঃ সং পু খিতে 
আছে পৃঃ ৫১। 
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ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুপসিন্কু ৷ 

কহিতে না পারি কিছু তাঁর একবিন্দু ॥ 

পূর্বে আমি প্রস্ু মুখে শুনল তব গুপ। 

তোমার গুণ কীতি পুত্র কবিয়াচি শ্রবণ ॥ 

শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণ নিধি। 

তোঁম! পুত্র পাইয়া মোরা ভাগ্যের অবধি ॥ 

এই মতে রামচন্দ্র বহু প্রশংসিয়া । 

নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া ॥ 
সুখের অবধি কিছু কহনে ন। যায় । 

রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায় ॥ 

নিছনি যাইয়ে পুত্র ইয়ে কিবা দায়। 

বাহিরে আইলা তবে রামচজ্জে লইয়! ॥ 

সবেত আনন্দ পাইলা' প্রকে দেখিয়া ॥ 

যেবা সুখ উপব্তিল প্রভুর মন্দিরে । 

সহম্্র মুখে তাহা কে পারে বধিবারে ॥ 

২৬ (ক) রামচন্দ্র কবিরাঁজে৯ দেখি সবে চমত্কার । 

জি'হো। প্রভুর অতি প্রিয় জানিল নির্ধার ॥ 

তবে শ্রীমতী ছুই মহানিন্দ পায়এগা । 

রামচন্দ্র গুণ কথা! কহে ফুকরিয়া ॥ 

গুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে । 

রামচন্দ্র 5 সত গুপ দেখল নয়নে ॥ 

অদ্ভূত কার্য ইহার বাক্য অগোঁচর | 

কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর ॥ 

তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে পাইয়া যতনে । 

সঙ্গেত হইল আর যত তক্তগণে ॥ 

নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন । 

এই রামচন্দ্র পাইন অমূল্য রতন | 

১। পাঠাত্বর “চরিত্র বঃ পুঃ সং পৃঃ ৫১। 
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যেন তুমি তেন হই সমান চরিত্র । 

মলোনাকে ইহা আমি জানিলু নিশ্চিত ॥ 
অন প্রভু দয্সামত্ত গুপেত্র সাগর । 

না জানি চক্রিত্র তোমার বাক্য অগোচর ॥ 

দয়া কর ওহে প্রভু লইন্ স্মরণ । 
ভালমন্দ না জানিয়ে ঠকল নিবেদন ॥ 

আপনার হিতাহিভ কিছুই না জানি । 

কেবল ভরসা তোমার পাদ ছুইখানি ॥ 

পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার ॥ 

বারেক করুণ করি কর অজীকার ॥ 

আমি অতি হীন বুদ্ধি কি বলিতে জানি ? 
নিজ গুণে দয়! কর তুমি গুণমপি ॥ 

বনু ভাগ্যে দেখিলাম১ তোমার চরণ । 

কুতার্থ করহ প্রভু লইল স্মরণ ॥ 
বামচজ্ছে হেন দয়া! মোরে কৰ প্রভু । 

এমত গুণের নিধি দেখি নাই কভু ॥ 

এইমত বন্ু২ স্ভতি করিতে করিতে । 

প্রসন্্ হইক্স প্রভূ মনের সহিতে ॥ 

তবে প্রডু রামচজ্দর আর শ্রীমতী লইরা। 

আপন মনের কথা কহে নিভৃতে বসিক্বা « 
শ্বাধার অধর সুধা রামচন্ডরে লাগিক। | 

ব্াখিয়াঁছি আমি তাহা অঞ্চলে বাক্ধিয়া ॥ 

এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া । 

দিলেন অধর স্রধা আনন্দ পাইয়া ॥ 
আগে বামচজ্দছে দিল তবে ঈশ্বরী ছজনে ॥ 

মহ'নন্দে তিনজনে করিলা ভোজনে ॥ 

শাঠণস্ত্র্থ “পাইলাম, বঃ পৃঃ সং পৃ *২ 
প্রভু, এ ঞঁ 

*“শেষ' ই জী 
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প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে। 

প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে | 
আবেশে অবশ তু নাহি কিছু ওর। 

ভাবেতে নিমগ্ন হইয়!১ নাহি রহে স্থির১ ॥ 

পুলকে পুণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার । 
নয়গনতে প্রেঘধান্না বহে অনিবার ॥ 

২৬ (খ) হায় চায় কি মাধুর্য কৈল আম্বাদন 

স্থধা! গর্বব খর্ব যাতে করয়ে নিন্দন ॥ 

প্রভূ কহে শুন দুহে সাবধান হৈয়া। 

আনি প্রসাদ রামচন্দ্র লাগিয়া | 

ছুল্পভ এই প্রনাদ করিলে ভোজন । 

আজি হইতে ভাগ্যবতী তোমর। দুইজন ॥ 

শুন শুন তুমি দুহে মহাভাগ্যবান। 

আজি হইতে হৈল! ছু'হে রামচন্দ্র সমান | 

ব্রহ্মার ছুলভ এই শ্ররাধাধরামৃত। 
তাহ! পাঁন কৈল! এবে হৈলা কৃতার্থ ॥ 

অন্ের আছুক দায় শ্র/রুষের ছুল্লভ। 

রামচন্দ্র হৈতে তুমি পাইল! এই সব ॥ 

গুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন। 

রামচন্দ্র হয় মোর জীবস্মর জীবন ॥ 

রামচন্দ্র হয় মোর নয়নের তারা । 

এ দেহে আত্মা! রামচন্দ্র বিনে নাছি মোর! 

রামচন্্র নরোত্তম ছুহে এক দেহ। 

নিশ্চয় কছিল। ইহা! নাহিক সন্দেহ ॥ 
আর আমি কি কহিব ইথে নাহি ছায়। 
ছুইজনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায় ॥ 

নিশ্চর নিশ্চল এই কহিয়ে নিশ্চয় । 

দুইজনে মোর প্রাণ ইপে অনা নয় ॥ 

১-১। পাঠাস্তপ্ন 'হইলেন ভেংর* বং পু সং প্রঃ ৎং 
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তবে প্রভু সব ভক্ত গণেরে লইয়া । 
এইমতে স্ব জনে কহেন ভাবিষ্া ॥ 

সবেই শুনিল রামচন্দ্র গুণ গণ । 

কৃতার্থ কন্িয়া তবে মানিল সবজন ॥ 

নিশ্চয় জানিলাম 'এবে রামচন্দ্র বিনে । 

প্রভুর মনের বেগ নহে কোন জনে ॥ 

তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি কিয় ॥ 

নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া ॥ 

অহে বামচক্দ্র নাথ দয়া কর মোরে । 

করুণা করিয়া এবে করহ উদ্ধারে ॥ 

তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি । 

ব্রামচন্দ্র হেন দয়! ৯কর মহামতি৯ ॥ 

বহু জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ । 

করুণ। করহ মোরে লইচু শরণ ॥ 

ক্ৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়া নিধি ! 

পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি ॥ 

দস্তে তৃণ কর্রি মাগে। দেহ পদ ছহায়া। 

দয়া কর ওহে প্রভু না করহ মায় ॥ 

ছুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 

নিশ্চস্স জানিল প্রভু এই সারাৎ্সার ॥ 

যেন প্রভু তন্ন প্রানচম্ কাবঙ্ধাজ 

স্৭ (ক) বিখ্যাত হইয়াছে ইহা জগতেত মাঝ ॥ 

তুরা পর্দে ওহে প্রভু নিবেদিব কত। 

যার কপা পাতা সামচন্দ্র মহাভাগবনত ॥ 

হেন দয়ার পত্র জগতে নাহি আব । 

নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার । 

এতেক ভক্ত গণের বিনতি শুনিয়! । 

বাঢঙ্গ করুণা [চত্ভে ভল্লাজিত হইয়া! ॥ 

৯৯৯1 পাঠাস্তক্স “করহ সশাতি* ব+ পু* সং পৃত *৩ 



কর্ণীনন্দ 

প্রভূ কহে তুমি সব আমার নিজ দাস । 

তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লা্ ॥ 

এতেক প্রসৃর মুখে বচন শুনিয়া । 

আনন্দ হইল! সবে কহে বিবরিয়া ॥ 

তিনদিন ধ্যানে গুভৃ আছিলা বসিয়া | 

ইহার কারণ প্রভূ কহ বিবরিয্া! ॥ 
প্রভু কহে শুন শুন করি এক মন। 

রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন। 

ইছার স্থানে পারে মোর চিত্তের বিশেষ । 

রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ ॥ 

এত বলি বামচচ্ছে ইঙ্গিত করিয়]। 

জানিল কারণ সবে প্রসন্ন হইয়া ॥ 

তিন জনে ইহা সবার কহিবে কারণ । 

এত গুনি সবাকার আনন্দিত মন ॥ 

ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন । 

পশ্চাতে ভোম! সবার কছিব কারণ ॥ 

নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া । 

শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পৃরিয়া ॥ 

এইত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা । 

সহম্্র মুখে কছি যদ্দি নাহি পাই সীমা ॥ 

মহা শ্চধ্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু 1 

আপন পবিভ্র হেতু স্পশি এক বিন্দু 

তবে সবে প্রভূ গৃহে হুইয়া আনন্দ । 

পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ ॥ 

তবে শ্রীমতী প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া । 
শান করি গেল! ছুহে রন্ধন লাগিয়া ॥ 

তার পর প্রভু রামচজ্ঞ আদি করি। 

স্নানার্থে চলিল৷ সবে মহাঁকুতৃহলি ॥ 



৪ ০৮ 

২৭ €খ) 

১বফব সাহিক্চয ও যহুনন্দন 

সান করি আনি যবে আইলা স্বচ্ছন্দ । 

প্রভূ নিজ কৃত্য করে হইয়া আনন্দ 1 

রন্ধন প্রস্তুত হইল রুষ্ কল নিবেদন । 

তবে ঠবফ্বগণের করাইল ভোজন ॥ 

ভারপর গ্রুভু নিজ ভক্তের সহিতে । 

বদসিলেন সবে মিলি ভোজন করিতে ॥ 

ব্ামচনক্দরে বসাইয়া মনের হরিষে । 

আর যত ভক্তগণ বসিল। তার পাশে ॥ 

বার পর দুই ঈশ্বর প্রসাদ ল্য । 
প্রতুরে আনিয়া কিজঙ্গন মহাহঈ হইস্বা 

তবে সবে ভক্তগণে দ্বিলেন প্রসাদ । 

পরিবে*ন করে ছুহে পাইম্বা আহ্লাদ ॥ 

প্রভু বসিলেন তবে ভোঁজন করিতে । 

শ্রীমতী খাইয়া তবে পাতিলেন হাতে ॥ 

প্রতুন্ন অধর শেষ লইয়! কৌতুকে । 
সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ আশে ॥ 

সবেই প্রসাদ পায় পরানন্দ হ্থখে । 
তিনদিন বহি অন্থজল দিল! মুখে ॥ 

এই মতে সবেই ভোঁজন সমাপিয়! ! 
আচমন করি সবে বসিলেন আসিয়া ॥ 

মুখশ্দ্ধি করিলেন মনের আনন্দে । 

শয্যালয়ে গমন তবে কৰিলা স্বচ্ছন্দে ॥ 

তবে গস শয্যায্স যাই করল শয়ন । 

ব্াঘচজ্ঞ করিতেছেন পাদ সম্বাহন ॥ 

ব্লাজা আদি কৰি যত গ্রসভূর ভক্তগণ । 

প্রভু বাঁমচজ্জঞ রূপ করে নিন্বীক্ষণ ॥ 
পশ্চাতে শ্রীমতী হই প্রসাদ পাইল | 

বসিক্পাচছেন ছুই জনে আনন্দ হইয়া! 



২৮ (ক) 

কর্ণানন্ব ৪৩৯ 

নিজ্কাতে আবেশ প্রত হইল যখন । 

রামচন্জ লইয়া তবে আইলা তখন ॥ 

শীমতীর নিকটেতে সবেই আপ্সয়া। 

কহিতে লাগিল্া লবে বিনয় করিয়া ॥ 

এই মতে দেোখিল ষত্ত প্রভূর ভক্তগণ। 

জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়। গমন ॥ 

রামচন্দ্র মুখে যাহ] করিয়াহি শ্রবণ । 

সাবধান হুইয়। শুন করি এক মন ॥ 

শুন শুন তত্তগণর শ্রবণ পৃরিয়! । 
ধ্যানে বসিয়াছিল৷ প্রভু যাহার লাগিয়া ॥ 

পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ের লীলা । 
কহিতে না পারি তা অতি নিরমলা ॥ 

কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিষ্তার । 

সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্তা তার ॥ 

অদ্ভূত এই জল কেলি সুবিহার । 

পরম আশ্চর্য লীলা কে কহিবে পার ॥ 

যমুনাতে যে মতে শ্রীরাধাঁর বেসর | 

জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥ 

তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণ মঞ্জুরী । 
শ্ীমণি মঞ্জুরী প্রতি কটাক্ষ সঞারী ॥ 

তোমার প্রতুরে তবে লইতে আভতরণ। 

তাঁছা জানি দেহ তুমি করিয়া যতন ॥ 

ষমুনাতে পদ চিহ্ন উপরে আভরণ। 
তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ! 

পদ্মপত্রে ঢাক! আছে না পায় দেখিতে । 

না পাইয়া আতরণ মহাব্গ্র চিত্তে ॥ 

শ্ররামচজ্জ জানেন গ্রভুর অস্তর | 

খুঁজি আনি দিল তাতে নাসার বেসর । 



$৪* 

১০৯ | 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যুহননন 

এই হেতু তিন দিন বসিয়! ধেয়ানে । 

রামচন্দ্র বিনা ইহা! জানিব কোন জনে ॥ 

এই আদি করিয্া যত যতেক প্রকার । 

কহিলেন সব কথা করিয়। নিদ্ধার ॥ 

শুনিয়া সবার মনে সস্তোষ অপার । 

রামচন্দ্র হেন রত্ব জগতে নাহি আব ॥ 

বাজ! আদি করি: যত প্রভূ ভক্তগণ । 

পুলকে পুরিত দেহ সাশ্রু ঘে নক়্ান ॥ 

স্তস্ত কম্প আদ্দি করি ভাবের তরঙ্গ | 

পূরিত হইল তাতে ১বিপরীত রঙজ৯ ॥ 
ভাব সম্বরিয়! তবে প্রভু ভক্তগণ । 

ব্রামচন্দে কহে তবে ধব্রিয়া চরণ ॥ 

যেন প্রভূ গুণাশ্চাধ্য তেন তুমি মহিমাঁর সিন্ধু । 

তোমার চরিত্রার্ণবের না পাই এক বিন্দু ॥ 

কাতর হইয়া মোর করি নিবেদন । 

স্মরণ লইন্ু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ ॥ 

তোর প্রভু বন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র । 

মহাবত্ব নিধি পাইন মোর পরানম্দ ॥ 

রাজা আদি করি আর শ্বাস আচার্য । 

দেখিয়! রামচক্্ গুণ মানিলা আশ্চার্য ॥ 

তথা প্রভু নিজ শষ্য হইতে উঠিয়! । 

শীর্ণ চৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া ॥ 

তাহা আনি ভক্তগণ মনের আনন্দে । 

প্রভুর নিকটে আইলা হহয়। পথানন্দে ॥ 

প্রভৃস্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া । 

চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়! ॥ 

সুখের অবধি নাই উল্লাসিত হইন্সা । 
জমতীর নিকটে আইলা কবিরাজে লইয়। ॥ 

পাঠাস্তর “বিকশত অঙ্ক* বঃ পুঃ সং পৃহ ৫৬ 
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আজ্ঞ। হয় গৃছে এবে করিয়ে গমন । 

অনুমতি দ্বিলেন তবে করিয়া যতন ॥ 

তার পরে রামচন্দ্রের লইয়1 সম্মতি । 

তিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি ॥ 

শ্রীমতী ছুই রামচচ্ছরে করি নিরীক্ষণ। 

চলিলেন সবে মিলি আপন ভবন ॥ 

এইত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাব কথ।। 
যাহা শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সর্ববথা ॥ 

শ্ীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মূখে । 

ইহ। যেই শুনে সেই ভাসে প্রেম সুখে ॥ 

শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি একমন। 

সেই সে হইবে প্রতুর কপার ভাজন ॥ 

গাঁ শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে । 

তার কর্ণতৃষগ কতূ ছাঁড়িতে না পারে ॥ 

কর্ণীনন্দ কথ। এই স্থধার নিধ্যাস। 

শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোলাস ॥ 

২৮ (খ) শ্রীআচাধ্য প্রভুর কন্ঠ। শ্রীল হেমলতা । 

প্রেম কল্লাবলী কিবা বণিয়াছে ধাত। ॥ 

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥ 

ইতি রাঁমচজ্জ্র কবিরাজ মহিমা বর্ণন নাম তৃতীয় নির্যাস 

॥ চতুর্থ নির্যযাস ॥ 

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । 

পতিত পাবন যাহ! বিন! নাহি অন্য ॥ 

আর এক কথা শুন করিয়া যতন । 

মন্দীশ্বরী মুখে যাহ! করিয়াছি শ্রবণ ॥ 



5৪৭ বৈষ্ব লাস্িত্য ও যছনন্দন 

রাজাত যাইয়া তবে আপনার ঘর । 

ব্রামচন্্র শুণকথ চিস্তেন অস্তবে ॥ 

সদা গরগর রাজ] ভাবে মনে মনে। 

ব্রামচজ্জ্র চরিত ১কথ চিস্তে নিশি১ দিনে ॥ 

রামচন্দ্র হেন রত্ব নাহি পৃথিবীতে । 
জানিলাম ইহা! আমি চিত্তের সহিতে ॥ 
মনেতে বিচাপ্রি ইহ জানিল নিশ্চয় । 

ইহার মুখে শুনি মাধন বদি ভাগ্যে হয় 
তবেত রাজ! প্রভুর গৃহেতে যাইয়া । 

প্রণাম করে বহু ভূমিতে লোটাইস্লা ॥ 

আপনি প্রভূরে তবে উঠাইয়! যতনে'। 

করুপ। করিয়া! কৈল গাঢ আলিঙ্গনে ॥ 

শ্মতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি । 

তবে রামচন্ছে যাই প্রশাম আচারি ॥ 

প্রভুর নিকটে রাজ অতি দীন হইয়া । 
করক্জোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়। ॥ 

পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 

করুণ করিয়ে মোরে কর অঙ্গীকার ॥ 

দস্তে তণ ধরি প্রভু করহ করুণা । 

মে ছার অধমে প্রভু ন। কন্িবে স্বণ। ॥ 

করশ। করিয়া যাঁদ দিলে পদ ছায়া। 

ভ্রিতাপ ভাপিত আমি না করিহ মায়া ॥ 

এতদিন কাল মোর ব্যর্থ রহি গেল। 

রামচজ্ছর দেখি চিত্ত নির্যল হইল ॥ 
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি । 

নিজ গুণে দক্সা কর তুমি গুণমণি ॥ 

ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল। 

তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসয় হইল ॥ 

১-১॥ পাঠাস্তর *গু৭ পদ1 ভাবে বাজি দিনে বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৫৮ 
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রাজ! কহে প্রভূ ভূমি হও দয়াময়। 

মোর প্রত কপা করছুইয়। সদয় ॥ 

তুমিত দয়ার সিদ্ধু পন্ডিত পাবন। 

করুণা করহ প্রভূ লই শরণ । 
| অঙ্গিক্তার কর প্রভু আপন জানিয়! । 

২৯ (ক) এত বলি রাজ! পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
আপনি প্রভু তবে উঠাইল যতনে । 

করুণ। করিয়! কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ 

সাধ্য সাধন এই গোস্বামীর মতে। 

শনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে ॥ 

এত বলি প্রত রামচজ্েরে ডাকিয়া । 

রাজায় সমপিল তার হাতে ত ধরেয়া ॥ 

শুন রামচন্দ্র তুমি এই কাধ্য কর। 

ছোট ভ্রাতা বলি ইছার কর অঙ্গীকার ॥ 

এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া । 

শুনাইব কৃষ্ণ কথ! বিশেষ করিয়া ॥ 

পুনঃ রামচজ্জে রাজা পরণাম করি। 

বিনয় করিয়। তবে বু স্ততি করি ॥ 

তাহ] দেখি প্রভূ তবে আনন্দিত হইয়া । 
রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ হুইয়! ॥ 
শুন শুন রাজা তুমি করি একমন। 

তোমারে কূপ করিলেন রূপ সনাতন ॥ 

অনুগ্রহ তোমার যে কর ঘার তরে। 

গ্রস্থদ্বপী মহ। প্রভূ প্রবেশিল! ঘরে ॥ 

তুমি মহারাজ! হও মহা ভাগ্যবান । 

পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান ॥ 

মহারত্ব গ্রন্থ এই পরম উজ্জল । 

প্রবেশিতে যোর চিত্তে হইল নির্মল ॥ 

ৰঃ পুঃ সং পৃঃ এই চারিটি অতিগিক্ত চরণ পাওয়া যায়। 



5৪ 

২৯ (খ) 

বৈষ্কব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

কিব। ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়। | 
হেন জনে কপ! ঠকল শক্তি স্ারিয়া ॥ 

মোর প্রভু আর শ্রীরপ সনাতনে | 

তোমারে করিল! কপা আনন্দিত মনে ॥ 

ছয্স গোসাঞিও তোমায় করিতে অঙ্গীকার । 

চুরি চ্ছলে তোমারে কৃপা করিল নিরর ॥ 

ইহ] শুনি মহারাজ গরগর মন । 

পুলকে পুরিত দেহ সজঙগ নয়ন ॥ 

প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী। 

ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটায্স ধরণী ॥ 

তবে প্রভূ তাহারে যতনে উঠাইয়! । 

হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল কৰি দয়া ॥ 
বাজারে লইয়া পুন রামচন্দ্র হাতে । 

সমর্পণ ঠকেল তারে হববিত চিত্তে ॥ 

পুন পুন কহে প্রভু অতি ব্যগ্রচিভে । 

সাধ্য সাধন কহ হইয়া গোম্বামীর মতে ॥ 

আর এক কথা ইহার ককরাহ শ্রবণ । 

যেহেতু তোমান প্রতি গোশ্বামী লিখন ॥ 

ব্বামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে । 

বাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে ॥ 

কিবা কহিব ভোমায় সাধনের কথা । 

তোমা প্রতি গোস্বামী কপা। হইক্সাছে সর্ববথা 

মোর প্রভু পদ্দীশ্রয্ করে যেই জন। 

আগে রুপা করে তাবে দপ সনাতন ॥ 

ব্রজ হৈতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া! । 
লইয়া! আইলা প্রভু যতন কৰিয়! ॥ 

গোন্বামী সকল তোমায় পাইয়। পীরিতি । 

গ্রন্থ দ্ূপ তোমার ঘন্ধে করিলা বসতি ॥ 
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১জানিল তোমার সুদ্ধ হইল মতি১। 

এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে । 

তোমার ভাগ্যের সীমা কে করিতে পারে | 
প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামী সকল। 

তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্মল ॥ 

তুমি মহা ভাগ্যবান বুঝি নিজ চিত্তে । 
তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে ॥ 

এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয় | 

সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয় ॥ 

বৈষ্ণব সেবন কর আর তুলসী সেবন । 
অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ের চরণ ॥ 

মোর প্রভুর ধর্ম দেখ বৈষ্ণব সেবন । 

শ্রী বিগ্রহ সেবা ছাড়ি এই নির্বন্ধ পণ ॥ 

অতএব প্রভুর ধর্ম এছ সুনিশ্চয় | 

করহ বৈষ্ণব স্বো আনন্দ হদয় ॥ 

একাস্ত করহ তুমি বৈষ্ণব সেবন। 

চরণামুত পান আর মহ। প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 

বৈষ্ণবের পদরজ কর মন্তকে ভূষণ । 

নিষ্ষপটে বৈষ্ণবের সেবন অনুক্ষণ ॥ 

নিরপরাধ হইয়া বৈঞব সেবা কর তুমি । 

অনায়াসে কষ পাবে কহিলাম আমি ॥ 

বৈষ্ণবেন স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ । 

মহাপ্রেম ভক্ষের তার প্রেমে পড়ে বাঁধ ॥ 

কষ দিতে নিতে পারে বৈষবের শক্তি । 

ছেন বৈষ্ণব সেব ভাই করি মহ। আস্ত 

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত, ছুই সমান গুপগণ। 
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাঁণ বচন ॥ 

১-১1 এই অতিরিক্ত একটি চক বঃ নঃ গ্রঃ মঃ পুখির মধ্যে আছে পৃঃ ২৯ খ 
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তথাহি শ্রীমন্তাগবতে-- 

যস্তান্তি ভক্তি ভগবত্য কিঞ্চিন। 

সর্ব নৈ শুত্র সমাসতে সরা; । 

হরাভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা 

মনোরথেন। মতি ধাবতে বহিঃ ॥ ইতি 

এই সব মহাগ্ুণ বৈষ্ণব শরীরে । 

রুষ্ের যতগুগ সব তক্তেতে সঞ্চরে ॥ 

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। 

কিছুমাত্র কহি নিজ পবিত্র কারণ ॥ 

রূপালু অকৃত দ্রোহ সত্য বাক্যসম। 

নির্দোষ দাস্ত যুদু শুচি অকিঞ্চন ॥ 

সর্ধপোকারক শাস্ত কষৈক ল্মরণ | 

অকামি নিরীহ স্থির বিজিত সদগুণ ॥ 

মিতভূক অগ্রমত্ত মানদ অমাঁনী মানী । 

গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥ 

রুষণ প্রেম জন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ। 
৩৯ (ক) অতএব৯ সব ছাড়ি কর বৈষুব স্গ ॥ 

অন সঙ্গ ত্যাগ সদ! বৈষ্ণব আচার । 

এই সব বস্ত তোমায় কহিলাম লার ॥ 

এইত কহছিলাম ভাই বৈষ্ণব সেবন। 
এবেত কহিয়ে তোমায় তুলসী সেবন ॥ 
নয় প্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন। 

সেই সে হয়েন কষ্খের কপার ভাজন ॥ 

তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান। 
সদাই করহ ইহ হছৈয়। আবধান ॥ 

তুলসীর নাম লও আর নমস্কার । 
তুঙ্নসীর নাম অবণ কর অনিবার ॥ 

১) জভএব" শব্দটি ব, ন, গ্র,ম, পু'বিতে নাই, ব, পু, সং পুণ্থির পৃ, ৬১ পৃষ্ান্থসারে' 
দেওয়া হইল । 
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তুলসী রোপণ কর তুলসী সেবন। 
তুলসীর সর্বদ। নিত্য পুূজন অক্ষণ ॥ 
এই নব প্রকারে যেই করে তুলসীর দেব1। 

তাহার মহিম। গুণ কহিবেক কেবা ॥ 
শ্ীকষণ তবে প্রীত করেন সুনিশ্চিত । 

শ্রকষ্ের স্থানে সেই রহে পাইয়া প্রীত ॥ 

ভত্র প্রমাণং ॥ 

তথাহি।, 

৩* (খ) 

ৃষ্টা পৃষ্টা তথা ধ্যাত! কীন্তিতা নমিতা শ্রুত! 
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পৃজিতা তুলসী শুভা ॥ ১॥ 

নবধা তুলসী দেবীং যে ভজন্তী দিনে দিনে । 

যুগ কোটি সহম্রানি তে বসস্তি হবেগুছে ॥২॥ 

এতেক শুনিয়। রাজা আনন্দিত মন । 

রামচন্দ্র পর্দে কিছু করে নিবেদন ॥ 

চতুষষ্তি ভক্তি করি যতেক সাধন। 

তাহ! শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ 
রামচন্দ্র কছে ভাই একচিত্ত হৈয়া। 

আনন্দে গুনহ তাহ। শ্রবণ ভায়া ॥ 

এইমত সাঁধনঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন । 

যাছার শ্রবণে পাঁই কষ্ণ শ্রেমধন ॥ 

শ্রবপাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ । 

তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ 

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কতু হয়। 

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 

সেইত ন্বাধন ভক্তি ছুইত প্রকার । 

বৈধি তক্তি এক রলাগাছ্গ। ভক্তি আর ॥ 

শান্ত আজ্ঞ। লইয়। ভজে রাগহীন জন। 
বৈধি ভক্তি বলি তারে শাস্্ আচরণ ॥ 



৪৪৮ 

৩১ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বহু প্রকার সাধন ভক্তি হয় বিদ্বিধ অঙ্গ । 
ক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ ॥ 

গুরুর সেবন দীক্ষা! শুরু পদাশ্রক্ক | 

সাধুমার্গাহগমন শিক্ষা পৃচ্ছ! সাধুধর্সাক্স ॥ 

রুষ্জের পূজন ভোগ ত্যাগ করি কৃষ্ণ প্রীত । 
একাদশ্ারদিবত প্রীতি গহাঁদি নিশ্চিত £ 

গে বিগ্র ৫ৈষুব পূজন ধাত্রী অস্থখ | 

বিদুরে বর্জন নামাপব্রাধ সেবা যে সমর্থ ॥ 

বছ শিষ্য না করিবে অবৈষ্বের সঙ্গ ৷ 

- তেজিব বন্ধ গ্রস্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ | 

হানি লাভ সম শোকাদির ন। হইবে বশ ! 

অন্য শাস্ত্র অন্যদের নিন্দ নস! বিশেষ ॥ 

গ্রাম্য বার্তীন না শুনিব আর বৈষ্ঞব নিন্দন । 

প্রাণী মাত্র মনোবাক্যে উছেগ বর্জন ॥ 

সমরণ পুঁজন বন্দন আর সংকীত্ন। 
দাস) সখ্য পরিচধ্য। আত্মনিবেদন ॥ 

বিজ্ঞাপিত আর দগুবত প্রণতি অগ্রগীতি । 

অস্থান১ অন্বজা তীর্থ গৃহগতি ॥ 

শ্রবণ পাঠ জপ সংকীর্তন আর পরিক্রমা । 

মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধৃপ গন্ধ মনোরমা ॥ 

শ্রী মুন্তির দর্শন মারভ্রিক মহে [সব । 
তদীয় সেবন নিজ গ্রীতার্থে দান ধ্যান সব? 

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মুর। ভাঁগবত । 

এই চারি সেব! রুষ্ে বড অভিমত ॥ 

কৃষ্ণ কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব। 

রুষ্ণ জন্মাদি যাত্রা! ভক্ত লইয়া মহোৎসব ॥ 
সর্বথা শরণাগতি কীন্তিকাদি ব্রভ। 
চতুঃযস্তি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ 

১।॥ পাঠীস্তর গ্অভ্ভাথ।নঃ ব. পু. সং পৃহ ৬৩ 



৩১ (খ) 
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কণানন্দ 

সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্ভন ভাগবত শ্রবণ। 

মথুরাবাস শ্রীমুত্তির শ্রদ্ধার সেবন ॥ 
সকল সাধন হইতে এই মূখ্য অঙ্গ । 

রুষ্ প্রেম জমায় এই পাঁচের অল্লসঙ্গ ॥ 

বৈধি ভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ । 

যাহার শ্রবণে জন্মে প্রেম মহাধন ॥ 

বে রাজা সাধনা তক্তি যে ভনিয়া। 

রামচন্দ্র কছে কিছু বিনতি করিয়া ॥ 

বিবিধাঙ্গ সাধনাঙ্গ করিলাম শ্রবণ । 

রাগানুগা মার্গভক্তি শুনিতে হয় মন ॥ 

তবে রামচন্দ্র অতি আনন্দ পাইয়! | 
বাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়! হাসিয়া ॥ 

শুন শুন ভাই তুমি রাগান্গগ] তক্তি। 
শুনিতেই তোযার চিত্ত ছৈল বড় অন্তি ॥ 

রাগান্থগা! ভক্তি লক্ষণ শুন সর্ব সার। 

সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ 

কিছু মাত্র কহ তাছ। শুন দিয়া মন। 

রাগানুগ। ভক্তির লক্ষণ শুনহ কারণ । 

শ্রবণ কীর্ভনাদি ভক্তি বৈধি অঙ্গ লিখিল 

রাগাঙগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল ॥ 

গোস্বামীর লিখন এই অতি স্থনিশ্চয় | 

বৈধি ভক্তি হইয়া যাতে রাগ ভি হয় ॥ 

শ্রবণ কীর্ভনের ইহ) মহিমা নিয়] | 

যাজন করয়ে যেব! শাস্ব আজ্ঞা লৈয়। ॥ 

এই হেতু বৈধি ভক্তি গোম্বামী লিখন। 

যে হেতু রাগাঙ্ক হয় তাহা কহি গুন ॥ 

শ্রবণ কীর্ভন বিনা রাগভক্তি নয় । 

তাহার কারণ শুন কহিয়। নিশ্চন়্ ॥ 

৪৪৮ 



চ্ 
লি 

৩২ (ক) 

রৈঝব সাহিত্য € ঘছুনন্দন 

অন্তের আছ্ছুক কাজ শ্রারাধা ঠাকুরাণী | 
মাধুধ্য অবধি ধিহো গুণ রত্বথনি ॥ 

সর্ব পৃজ্য। সর্বব শ্রেষ্ঠ! সর্ব আক্াধ্য । 
যাহার সৌন্দধ্যাদদির কষ্ের নহে বেস্ট | 
তিহে। যর্দি রষ্ঃ নাম শুনে আচন্ষিতে | 
শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাপিতে ॥ 

১ববশত দশ! ধনির পেল আচস্ছিতে | 

নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে 4 

সব পৃজ্য সর্ব শ্রেষ্ঠা আর সর্বারাধ্যা । 
যার সৌন্দধ্যাদিগণের৯ কৃষ্ণ নহে বেছ্য ॥ 

সর্বাঙ্গে পুলক তনু বিকশিত অঙ্গ । 

আর তাতে কত উঠে জাবের তরজ ॥ 

সর্বাঙ্গে ব্যাপূৃত ভাব কহিতে কি পারি। 

ভাহাব্ ভাঁবাদি যত পাত্বিক্ক ব্যভিচারী ॥ 

ভাবেন্ন তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির । 

শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির ॥ 

বছ মুখ ইচ্ছে যিহে। কষ্ণনাম নিতে । 

অবুণ্ধাবু্দ কণ্ণ ইচ্ছে যেনাম শুনিতে ॥ 

উম্মাদিয়া! কৃষ্ণ নামের গুণ কে পারে কহিতে । 

অচেতনে চেতন যিছে। পারেন করিতে ॥ 

কুষ নামে চেঙনেরে করে অচেতন । 

সর্বেক্দিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ ] 

হেন কষ নামামুতে যার লোভ হয়! 

লোক ধশ্মবেদ ছাড়ি যে কষ ভয় ॥ 

হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি । 

শ্ীরপের মুখে রছে সথধা রস ধ্বনি ॥ 

অক্ষরে অক্ষরে যাঁর মাধুর্যের সান । 

হেন অদভূত শ্লোক গোসাঞ্ি, ৫কল পরচার ॥ 

॥ পাঠান্তর “সদগুণগণের” ব. পু. লং পৃঃ ৬৪ 



কর্ণানন্দ ভি 

তথাছি বিদগ্ধ মাধবে শ্রমদ্রপ কত ঙ্টোকঃ ॥ 

তৃণ্ডে তাগুবিনীপ রতিং বিতঙ্গতে তুগ্ডাবলীলবয়ে 
কর্ণক্রোড় কড়ছিনী ঘটয়তে কর্ণারু্দেত্যঃ স্পৃহাম। 
চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্িয়াণাং কৃতিং 
যে। জানে জনিত! কিয়ন্তির মুতৈ: কৃষ্ণেরতি বর্ণদবয়ী ॥ 

অথ *ভ্তবাবল্যাং প্রেমাভোজমক দাখ্যস্যোত্রে শ্রীঙন্দাস গোস্বামীনো৯ ওং 

অথ শ্রী দাস গোস্বামী না গ্রচ্ছন্ধ মান ধন্মি-ল্যাং সোভাগ্য তিলকোজ্জলাং। 

কষ্চলয়ম আববত্তং সন্নানকগ্রিকাঃ ॥ 

গ্রচ্ছন্নমান বাম্যধন্মিন্ যাহার। 

সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥ 

কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কাণে। 

কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 

সেই রাধা! ভাব লয়া আপনে গৌরচন্দ্র। 
হেন আন্বাদিল! গ্রভু পাইয়া আনন্দ ॥ 

২তথাহি.স্তবমালায়ং প্রীঃক্র পগ্রোম্বামীনোত্তত২ ॥ 

৩২ (খ) হরে কৃষ্ণ উচ্চ: স্ষরিত রসনোনাম গণনাকত গ্রহিশ্রেণী। 

শুভগকটি হ্বত্রেজ্জলকর বিসাঙ্ষদিবাগণ যুগল 

খেলাঞ্চিত তুজঃ সচৈতন্থকিং মে পুশ দেহি দৃশে! 
জান্যাতি পং 1 ইতি | 

কুষঃ চৈতন্য হয়েন ব্রজেন্্র কুমার 

নামামূত আম্বার্দীল! বিবিধ প্রকার ॥ 

হেন কষ্ণনাম রাজা কর অনিবার । 

যাহ! হেতে প্রাপ্তি হয় মাধুধ্যের সার ॥ 
আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষার্টক ক্লোকে । 

হৃদয়ের তমনাশ হয় উদয় চন্দ্রকে ॥ 

১। এই অংশ ব. পূ. সং পুথি অনুসারে উল্লিখিত হইল 

এ এ ও 



গ্রহ তৈষধ্ব সাতিত্য ও বরুজন্দজ 

সদা আন্বাদিল! প্রভু সব সর্ূপাদি সাথে। 

যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিতে ॥ 

সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে । 
শ্রদ্ধা স্থত্রে গাথি পর হৃদয় উপরে ॥ 

এই শুদ্ধ রাগ ভক্তি কহিয়ে নিশ্চন্প । 

যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥ 

প্রভু কহে শুন শ্বরপ রামানন্দ রায় । 

নাম সংকীর্তন কলৌ। পরম উপায় ॥ 
সংকীর্তন যজ্ঞে ফলৌ কৃষ্ণ আরাধনে । 

সেই সে স্থমেধা পায় কষের চরণে ॥ 

তথাহি। শ্ীমন্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥ 

কুষঃ বর্ণং ত্বিষারষং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ধদং | 

যজ্ঞে: সংকীর্ভনং প্রার়ৈর্যজস্তি হি সুমেধসহ ॥ ইতি ॥ 

নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ । 

সর্ব স্ুখোদয় কষ্প্রেমের উল্লাস ॥ 

তথাছি পগ্যাবল্যাঁং শ্রীমস্মসাপ্রভূ কৃত শ্লোকঃ ॥ 

চেতোদপুর্ণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 

শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিক1 বিতরণং বিদ্াবধুজীবনং । 
আনন্দান্বধবঞ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণীযুক্তান্বাদনং 

সর্বাত্ক্গপনং পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্ণ সংকীর্তনং 

৩৩ (ক) সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন । 
রষ্পপ্রাপ্তি সেবাস্বত সমুদ্রে মজ্জন ॥ 

উঠিল বিষাদ দৈন্ত পড়ে নিজ গ্লোক । 
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥ 

নাম নাম কারি খহুধা নিজ সর্বব শক্তি 

শ্তত্রাপিতা নিয় মিতঃ স্মরণে ন কালঃ 



কর্ান্দ ৪৫৩ 

এভাদৃশীতব কৃপা ভগবন্থমাপি 

ছর্দৈবমীদূশমিহাজনি নাহ্ছরাঁগ ॥ 

অনেক লোকের বাঞ্ছ৷ অনেক প্রকার। 

কপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 

খাইতে শ্ুইতে যথ| তথা মাম লয় ॥ 

দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ধবসিদ্ধি হয় ॥ 

সর্বসিদ্ধি নামে দিল করিরা। বিভাগ । 

আমার দুর্দেব নামে ন হইল অঙ্গরাগ ॥ 

যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় । 

তাহার লক্ষণ শুন ব্বরূপ রামরায়॥ 

তথাহি পগ্ঠাধল্যাং শ্ব শ্লোক: ॥ 

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুতা। 

অমনিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ইতি | 

উত্তম হঞা আপনারে মানে ১তণকে অধম১। 

ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বলয়। 

শুখাইয়া৷ মলে কাঁরে জল ন] মাগয় ॥ 

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘণ্ধ বুষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 

৩৩ (খ) উত্তম হৈয়া টবঞ্কব ২ন| করে অভিমান২। 

জীবে সন্মান দিতে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 

এই মত হৈয়া যেই কষ্ক নাম লয়। 

কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপক্য় ॥ 

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্ঠ বাড়ি গেলা । 
শুদ্ধ ভক্তি কষ ঠাই যাগিতে লাগিল! ॥ 2 

৯০১ পাঠাস্তর “ভৃণাধম) বঃ পুঃ সং ৬৭ 

২₹-২। পাঠাস্তর “হবে নিরাভিমান” বং পুঃ সং পৃঃ ৬৭ 
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প্রেমের শ্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ ৷ 

সেই মানে রক মোর নাহি ওপ্রম গন্ধ ॥ 

তথাছি। পঞন্ভাবল্যাং স্বক্োক£। 

ন ধনং ন জনং ন হন্দরীং কবিতাং বা! জগদীশকাময়ে | 
ঘম জন্সানি জন্সানীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকীত্তয়ী ॥ ইতি 

ধন জন নাহি মাগে কবিতা হন্দরী। 

শুদ্ধ ভক্তি কষে যোরে দেহ কৃপা করি ॥ 

অতি দৈন্যে পুণ্য মাগে দাস্ত ভক্তিদান । 

আপনাকে করি সংসারী জ্তীব অভিমান ॥ 

তথাহি পগ্ভঠাবল্যাং স্বপ্লোকঃ ॥ 

অক্ষিনন্দতচূজ কিক্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্ুধৌ | 
কৃপয়া তব পাদপক্বজাখিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ইতি ॥ 

৯তোমার নিত্যদ্দাস মুগ্ি তোম। পাসরিয়া | 

পড়িয়াছে! ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হইয়া ॥১ 

রুপা করি কর মোরে পদধূলি সম । 

তোমার মেবক কর তোমার সেবন ॥ 

পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদগম | 

কষ ঠাঞ্িি মাগে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥ 

তথাহি। পগ্ভাবল্যাং হঙ্গোক2 | 

নয়নং গলদশ্রু ধারয়। বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা । 

পুলকৈনিচিতং বপুঃ ক্দ তব নাম গ্রহণে ভবিষ্ততি ॥ 

প্রেমধন বিনে ব্যর্থ দরিদ্র জীবন । 

দাস করি বেতন যোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
৬৪ (ক) রসাস্তর। বেচা হইল বিয়োগ স্কুরণ । 

উদ্বেগ বিষাদ টৈন্ত করে প্রলাপন ॥ 

১১৪  অভিন্িক্ত চয়ণ ছুইটি বঃ পুং সং পৃঃ ৬৮ হুক্ীর্ডে উদ্ধত 



কর্ণানগ্ৰ ৪৫৫ 

ত্ধীহি। পদ্ঠাবল্যাং শ্বঙক্সোকঃ ॥ 

যুগাযিত্বং নিমেষেণ চক্ষ্ষ। প্রাবৃযারিতং 
শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ব গোবিদদবিরছেণ ঘে । 

উদ্বেগে দিবন না যায় ক্ষণ হৈল ঘৃগ সম। 
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ধয়ে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শুন্ত হইল ত্রিতৃবন। 
তুষানলে পোড়ে দেহ না ধায় জীবন 
কৃষ্ণ উদাসীন হেল! করিতে পরীক্ষণ । 

সখী সব কহে কৃষেঃ কর উপেক্ষণ | 

এতেক চিন্তিতে রাধার নিশ্মল হৃদয় । 

স্বাভাবিক ১দানি ভাব১ করিল উদয় ॥ 

হর্ষ উৎক্ঠ৷ দৈন্ত প্রৌড়ি বিনয়। 

এত ভাব এক ঠাঞ্চি করিল উদয় ॥ 

এত্ত ভাবে রাধার মন অস্থির হুইল । 

সখীগণ আগে প্রৌটি ক্জোক যে পড়িল ॥ 

সেই ভাবে সেই শ্লোক আপনে পড়িল । 

শ্লোক উচ্চারিতে আপনে তদ্রপ হুইল] ॥ 

তথাহছি। পগ্যাবল্যাং স্বঙ্গোকঃ ॥ 

আঙ্লিত্য বা পাদরতাং পিনুছ মা- 
মধর্শনান্মর্্মহতাং করোতু বা 

যথা তথা ব1 বিদধাতু লম্পটো 
মত প্রাখনাথ স্ব স এব না পরঃং॥ 

এই শ্লোক হয় অতি অর্থের বিস্তার | 
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার ॥ 

৯৪১। পাঠীত্তর এপ্রেমস্বতাব' বঃ পু সং পৃঃ ৬৯ 
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৩৪ (খ) 

বৈষব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

তথাছি। 

আমি কষ পদ দাসী তিহে? রস স্থখরাশি 
আলিঙ্গির়। করে আত্মসাৎ । 

কিবা না৷ দেন দর্শন জারে মোর তচমন 

তবু তিহে মোক প্রাণ নাথ | 

সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় । 

কিবা অহরাগ করে কিবা হছুঃখ দিয়া যোবে 

মোর প্রাণেশ কষ অন্য নয় ॥ পু ॥ 

ছাঁড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ তন্ুমন 

মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । 
ভা সবার দেন পীড়া . আম! সনে করে ক্রীড়া! 

সেই নারীগণে দেখাইক্স। ॥ ২ ॥ 

কিবা তিহে? লম্পট শঠ ধৃষ্ট স্থকপট 

অগ্ত নান্নীগণ করি সাথ । 

মোরে দিতে মন্ পীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া 

তবু তিহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥ 

এ আদি করি যত শ্লোকার্থগণ । 

ত্ববূপাদি সঙ্গে তাহা কৈল আম্মাদন ॥ 

এই মতে প্রভুর তত্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া । 
প্রলাপ আম্বাদিল! তং শ্লোক উচ্চাব্রিয় ॥ 

পূবে অষ্ট শ্লোক কৰি লোকে শিক্ষা দিল] । 
এই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আহ্বাদিলা ॥ 

প্রভু শিক্ষার্টক শ্লোক এই যেই পড়ে শুনে । 
কষ প্রেম ভক্তি তার বাঁড়ে দিনে দিনে ॥ 

য্যপি প্রভু কোটি সমুদ্র গভীর । 

মানা ভাব চন্দোদয়ে হয়েন অস্থির | 

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবস্তে । 

ব্লাম়্ের নাটকে খেউস্সার কর্পামৃতে ॥ 
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সেই নেই ভাবে শ্লোক করেন পঠন। 
সেই সেই ভাবা বেশে করেন আব্বাদন ॥ 
হবাদশ বৎসর প্রভূ এছে রাত্রি দিনে । 

কষ রস আম্বাদয়ে ৯ছুই ১বন্ধু সনে । 

_ শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি। 

যাহাতে বহএ সদ] স্থধারস ধ্বনি ॥ 

শুদ্ধ রাগে আবিষ্টতা মন হয় যার । 

সেই জানয়ে ইহ! তুলা নাহি জানে আর ॥ 

শ্রবণ কীর্তনার্দি কীর্তন যত রাগ ভক্তি সার। 

রাগাহগ! ভক্ত জনে এই কাধ্য সার ॥ 

৩৫ (ক) রাগাত্তিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে। 

তার অনুগত ভক্তের রাগাচুগ! নাষে॥ 

ইঞ্টে গাঢ় তুষ্টা রাগ শ্বরূপ লক্ষণ। 

রাগময়ী ভক্তির রাগানুগ! নাম। 

তাহা শুনি লুক্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 

লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অন্ুগতি। 

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগ। প্রকৃতি ॥ 

তথাহি ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধোৌ পূর্ববিভাগে ২ লহর্ধ্যা ১৩১ । ১৪৮ অঙ্কে ॥ 
বিরাজস্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিবু। 
রাগাক্সিকামনুস্থত1 যা সা রাগাছুগোচ্যতে ॥ 

তত্তপ্তাবাদি মাধুর্য শ্রুতে ধীর্ধ্যদপ্েক্ষতে । 

নাত্র শান্্ং ন যুক্তিধ তল্লোভোতৎপত্তিলক্ষণং | 

বাহু অস্তর ইহার দুইত সাধন । 

বাহ সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 

. মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 

রাবি দিনে চিন্তে রাধা কুষ্েের চরণ ॥ 

নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছেত রাখিয়া । 

নিরস্তর মেবা করে অন্তন্মনা হইয়া ॥ 

১০১। পাঠাস্র 'ন্কপাদি' বং পু লং পৃঃ ৭০ 



৪৫৮ 

তথাহ্থি। 

৩৫ (খ) 

বৈষ্ৰ সাহিত্য ও বছুনন্দন্ম 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধো পূর্বববিভাঁগে ২ লহর্ধ্যাৎ ১৫১ অঙ্কে 
দেব সাধক কুূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি। 
তদভাবলিপ্ল,ন1 কাধ্যা ব্রজলোকানুনারত ॥ ইতি ॥ 

হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন। 

যাছা প্রবেশিতে নারে আম সবার মন ॥ 

পূর্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 

রাধ! শুদ্ধ ভাবে যবে প্রবেশিলা মন ॥ 

রাধিকার ভাব কাস্তি অঙ্গীকার করি। 

তাহা! আশন্বাদিতে নবহ্ীপে অবতারি ॥ 

হেন অদ্ভূত ভাব ক্ষত্রে জীব হইএএা | 
১কহিতে বা কেব পারে প্রবেশ করিয়। ॥ 

কবিরাজ গোসাঞ্িও ইহার মর্ম জানিয়া । 

লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥৯ 

দাঁসী ভাবা ক্রাস্ত হইয়। ব্রজেজ্্র নন্দন । 
আহ্ুগত্য ভাবে &কল তাহা আশ্বাদন ॥ 

অস্তলীলা মধ্যে ইহ লিখিয়া বিস্তার । 

দেখই সেই লীলার করিয়! নিপ্ধার ॥ 

সপ্তদশ আর অগ্রাদশ পরিচ্ছেদে । 

বেকত করিল তাহা করিহ আশ্বাদে ॥ 

কুর্মাকুতি ভাবে গুভূ পড়িয়া আছিল । 

তাহাতেই যেই ভাব আঞ্াদন কৈলা ॥ 

স্বরূপ গোসাগ্রিঃ আসি করাইল চেতন । 

ত্বরূপেন্ন কহে তবে মনের বেদন ॥ 

চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হৈল। 

পূর্ববব্দ যথ। যোগ্য শরীর হইল ॥ 

উঠিক্া! বলিয়। প্রভু চাহি ইতি উতি। 
স্বরূপেরে পুছে প্রভু আঁম! আনিলে কতি। 

১-১। বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭১ হইকত চরণ তিনটি উদ্ধত । 



৩৬ (ক) 

কর্ণানন্দ 3৫৯ 

বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বুক্াবন। 

দেখি গোষ্টে বেণু বাজায় ব্রজেন্্র নন্দন ॥ 

সন্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ ঘরে। 

কুপ্েতে চলিলা কৃ ক্রীড়া করিবারে ॥ 
তার পাছে পাছে আমি করি গমন । 

তার ভূষণ ধবনিতে মোর হরিল শ্রবণ | 

গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস। 

কণ্ঠ ধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোলান ॥ 

কেন বা আনিলে মোরে বুথা ছুঃখ দিতে । 

পাইয়া ক্ণের লীল। না পাইনু দেখিতে ॥ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জল কেলি লীলা । 

তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিল! ॥ 
জল কেলি লীলা এই করি দরশন। 

নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন। 
কাণিন্দী দেখিয়া! আমি গেল! বুন্দাবন। 

দেখি জল ক্রী'ড! করে ব্রজেন্জ নন্দন ॥ 

রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি । 

যমুনাতে মহ। রঙ্গে করে জল কেলি ॥ 

তীরে রহি দেখি আমি সধীগণ সঙ্গে । 

এক সখী দেখায় মোরে জল কেলি রঙ্গে ॥ 

স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ তই । 

আপন মনের কথ প্রকাশ করিয়া! ॥ 

শরীক চৈতন্য যাহা কৈল আন্বাগনে। 

সবে একন্ছে তখভা স্ববপাদি গণে। 

ত্বরূপার্দি বিনা তাহা অন্য বেছা নয়। 

নিশ্চয় করিয়! ইহা গ্রস্থকার কয় ॥ 

আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন। 

মাৎসর্য্য ছাড়ের! রাজ! করহ শ্রবণ ॥ 



৪৬০ বৈষ্ুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্রী্বপ মগ্ডরী যবে শ্রীরাধার সাক্ষাতে । 

প্রার্থনা করিলা এই তাহার সাক্ষাতে ॥১ 

তথাহি । স্তব মালায়াং চাটুপুষ্পঞুলৌ শ্রীবপগোস্ামীনা বাক্যং। 
কদাবিদ্বোষ্ঠী তান্বুলং ময় তব মুখান্থুজে | - 

অপ্যমাণং ব্রজাধীশ শৃহ্ছরাচ্ছিছ্য ভোক্ষত্যে ॥ 

কেলিবিশ্রংমিনে। বক্রকেশবুন্দন্য সুন্দরী । 
সংস্কারায় কদা দেবী জন্মেতং নিদেক্ষতি ॥ 

ভাবার্থ। শ্রীরাধা বিশ্বো্ঠী কবে তোমার অধবে। 

তান্ুল রচিয়া দিব সুগন্ধি কপুরে ॥ 
তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হএর | 

ব্রজরাজ নন্দন তাহ খাইল কাড়িএওা ॥ 
মদীশ্বরী যুখ হৈতে লইয়া বিত্িকা । 
পান করি মহানন্দে পাইব অধিকা ॥ 

তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া । 
দেখিব কবে ব। তাহা নয়ন ভরিয়া ॥ 

হে দেবী তৃমি যবে বিলাস বিভ্রমে। 

কেলিকাস্তি যৃক্ত হএ হইবেক শ্রমে ॥ 
বিলাসে বিভৃত তোমার স্ুকুঞ্চিত কেশ । 

ংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ ॥ 

৩৬ (খ) মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার । 

কবে সে রচিয়া দিব কুস্তলের ভার ॥ 

এই সব গুহ ক। রাঙজারে কহিল। 

শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল ॥ 
পুন: রামচজ্জ্র কহে শুনহ রাজন । 

গুহাতি গুহা এই কথা মনোরম ॥ 
নিত্য সিদ্ধ হই! যায় এই সব কাজ। 

ইহু৷ বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ ॥ 

১। পাঠাস্তর “অগ্রেতে? বঃ পুঃ সং পৃঃ ৭৩ 



কর্ণানন্দ ৪৬১. 

শ্রীরাধার যিহে। নিত্য পরিকর । 

তা সবার হেন ভাব বড়ই ছুষধর ॥ 

মণ্ডরী রূপে যিহো সদা! করেন সেবন। 

সাধকাবস্থায় সদা তাভাই ক্ফুরণ ॥ 

অতএব লিদ্ধ হঞ্ঞা সাধন করণে। 

প্রকারে জানাইলা তাহা নিজ ভক্তজনে ॥ 

ইথে অনুগত যিহে। তার.হেন রীতি । 
হেন সে সাধন কর পাইয়া পিরিতি ॥ 

আর শুন শ্রীদাস গোসাঞ্রির প্রার্থনা বচন। 

১সাধক দেছেতে সদা সিদ্ধের কারণ ॥ 

নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়! দর্শন । 

শ্রীরাধার পদ সেবা করেন প্রার্থন 1১ 

শুন দেবী তোমার শ্রীচরণের দাসী । 

শুনিতে ইচ্ছা মোর সদ অভিলাষি ॥ 

তোমার সঙ্গের সঙ্গী তোমার সমান । 

হেন সখী ভাবে সদা মোর পরণাম ॥ 

অত্তএব তুয়া পদে এই নিবেদন । 

কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন ॥ 

সদা অভিলাষ মোন চরণের স্বো। 

ইহা ছাড়ি কভু মোরে অন্ত নাহি দিবা ॥ 

তথহি। স্তবাবল্যাং বিলাপকুন্থমাঞ্জলৌ ১৬ শ্লোকে ॥ 
পাদাজেয়োম্তব বিন! বরদাশ্তমেব 

নান্কৎ কর্দাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। 

সখ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যং 

দাস্টায় তে মম রসোহস্ত রসোহস্ক সত্যং ॥ 

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব কখন। 

স্থদৃঢ হুদৃঢ় এই গোম্বামী লিখন ॥ 

১১ বঃ পু সং পৃঃ ৭৩ হুইতে চরণ তিনটি উদ্ধৃত । 



৬৭ 

৩৯ (ক) 

বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্রীবূপ মঞ্জরী দেখি রাধা সরে!বর | 
ইহ] দেখি যেই ভাব উঠয়ে অস্তর ॥ 

শুন দেবী যবে তোমার সরোবর । 

হইলেন মোর যে নয়ন গোচর ॥ 

তবে সে আইল! মোর নয়নের পথে । 

সুপল্ম নয়নী ধনি দেখিচু সাক্ষাতে ॥ 

সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল। 

চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছ! হইল ॥ 

শ্ীরূপ মঞ্জরী মোর নয়ন যুগল । 
বুন্দাবনে নেত্র দীপ্তি করিল সকল ॥ 

সেই হৈতে তোমার শী বুন্দাবনেশ্বরী | 

শ্রীচরণে অলক্তক দ্দিতে ইচ্ছা করি ॥ 

কভু যদি ইহা কর করুণ করিয়] ৷ 

সেবন করিয়ে আমি তব আজ্ঞা লএঞ ॥ 

রামচন্দ্র কহে কথা অনহ রাজন । 

পরম আশ্চর্য্য কথ শুন দিয় মন ॥ 

বুন্দাবনে রাধাকুষ্ করিবারে সেবা । 

মনের লালসা তোমার হঞাছে যদদিব! ॥ 

রাগের হিতে যদি চরণ সেবন । 

হইতে পারি যদি দুহার কৃপা ভাজ ॥ 

জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে । 

প্রচুর পরিচর্যা সেই পরম নির্মলে ॥ 
তবেত স্বরূপ রূপ গোপাঞ্ড সনাতন । 

গণের সহিত গোপাল ভট্ের চরণ ॥ 

ইহা সবার পদে নিষ্ঠ। যার চিত্ত হয়। 
তবে সেই জন ছুাঁর চরণ সেবয় ॥ 

তথাহি। শ্ুবাধল্যাং বিলাপ কুক্মাগুলৌ ১৪1 ১৫ লোকে ॥ 

যদ! তব সপ্োবরং সরস ভূজঙ্গ লংধোলসত, 

সগেরুহ কুলোজ্লং মধুর বারিসম্পৃরিতাং । 



৩৭ (খ) 

তথাহি। 

কণীনন্দ ৪৬৩ 

স্ষুটৎ সরসিজাক্ষিহে নয়ন যুগ্ম সাক্ষা্ভৌ, 
তদৈব মম লালসা/জানি দৈব দাশ্ডেরসে ॥ 

যদবধি মম কাচিগ্মগ্ররী বূপপুর্বা 

ব্র্জভুবি বত নেত্রত্ন্বদীপিতং চকার। 

তদবধি তব বৃহদারপ্যরাজিজ প্রকামং 

চরণকমলাক্ষ্য সংদৃক্ষা! সমাভূৎ ॥ 

ববল্যাং মনঃ শিক্ষায়াং ও ক্লোকে ॥ 

যদীশেহ রাঁবাসং ব্রজ্ভূবি সরাগং প্রতি জন্ু 
যুবছন্বং অচ্চে২ পরিচারিতুমারাদ তিলষেঃ | 

স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তন্তাগ্রজমপি 

স্ফুটং প্রেক্। নিত্যং স্মর নম তদ! ত্বং নৃশুমনঃ ॥ 

শ্মর যুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভূতে । 

সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে । 

তবে সে পাইবে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন। 

তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥ 

রাধাকুঞ্জ পূজ! নাম সদাই গ্রহণ । 

দুহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্তন ॥ 

বছু প্রণাম সদা মননের আনন্দে । 

অবিরত এই সেবা করছ ন্বচ্ছন্দে ॥ 

এই পঞ্চমামৃত পান নুনিয়ম করি । 
আনন্দে সেবহ সদ গোবর্দধন গিখ্বি ॥ 

যুথের সহিতে শ্রীন্গপান্গ। হইয়া । 

সেবন করহ দুহ|র মন মাইয়া ॥ 

স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষাাং ১১ গ্লোকে ॥ 

লমং শ্রী রপেন সমর বিবশাধা গিরি ভূতো- 
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ শ্রণধুজে: | 

তর্দি জ্যাখ্যাধ্যানং শ্রবণ নতি পঞ্চাম্বতমিদং 

ধয়নিত্যা গোবর্ধনমন্দিনহ তৎ ভজমনঃ ॥ 



9৪ €বঙ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

শ্ীরপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ ও 
উপম! দিবার নাই সমান ॥ 

জীরপ মঞ্জনী জ্ীগুণ মগ্ডরীর প্রতি । 

প্রার্থনা করিল তারে পাইয়া পিরিতী ॥ 

উদয় হইল যবে মধুর উৎসব । 

বনু ব্রজান। কৃষে বেটিলেন সব ॥ 

হাস পরিহাস কত লাবণ্য মাধুরী । 
নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাঁশরি ॥ 
হান্য বসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা স্ুধামুখী | 

শ্কষ্,ের প্রেরণ করে হইয়। বড় সখী ॥ 

নেত্রের অঞ্চলে ভারে প্রেরণ করিয়। | 

দেখহ যে গুণ মণ্ডরী আছে লুকাইযস। ॥ 

ইহার বদন যাই করহ চুম্বন 
হেন কৌতুক দেখিব কবে ভরিএগ নয়ন ॥ 

তথাহছি। বস্তবমালায়াং উতৎ্কলবল্পরী শবে ৪৬ অঙ্কে ॥ 

উদঞ্চতি মধৃৎ্সবে সহচরীকুলেনাকুলে 
কদদ1 তমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্তাত্মজ ॥ 

শ্মিতোজ্জলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চল প্রেরণা ॥ 
ন্মিলীন গুণ মঞ্জরী বদনমত্র চুরন্জ। ॥ 

এইভাব দৃঢ় করি শ্রীদাস গোসা্িও। 
নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিল1 তথাই ॥ 

৩৮ (ক) শ্রীবিশাখানন্দ স্তবে লিখিলেন শেষে । 

তার মধ্যে এই বাক্য পরম নিধ্যাসে ॥ 

তথাহছি। শুবাবল্যাং বিশায়ানন্দ ভ্তোত্রে ১৩৪ অঙ্কে ॥ 

শ্রীমদ রূপপাঁদাভ্ভোজ ধূলীমাত্রৈক সেবিনা । 
কেনচি২ গ্রথিস1 পগ্ঘৈর্মালাস্্রেয়া তদা শ্রয়ৈঃ ॥ 



কর্ণানন্দ ৬৫ 

শ্রীর্পের পাদপন্প ধূলির সেবন । 

কোন জন এই পন্ঠ করিল গ্রহণ ১ ॥ 

এই পদ্য মাল! গাঁথি আনন্দিত মন। 

মনোহর মাল্য গন্ধ পাবে কোন জন ॥ 

শ্রীরপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। 

সেই গন্ধ পাইতে আর নাছিক উপায় ॥ 
অতএব গোসাঞ্রি ইহা মনেতে জানিয়। । 

মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়। ॥ 

শ্রীৰপ সনাতন আজ্ঞ৷ লইয়া শিরে । 
বমতি করিল! যিহে! রাধাকুণ্ড তীরে ॥ 

তথাহি। রাধা কুগুতটে বসন্গিমতঃসাভ্রাতরূপাঁজায়...ইত্যাঁদি 

নিয়ম করিয়। গোসাঞ্ি তথা বাস কৈল। 

নিরবধি এই তার নিয়ম হইল ॥ 

অমস্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা । 

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাঁণের রেখা ॥ 

তথাহি। স্তবাবল্যাং স্থনিয়ম দশকে ১ ল্লোকে ॥ 

গুরৌমন্ত্রে নাস্সি প্রভুবর শচীগর্ভাজপদে 
স্বরূপে শ্রীরপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে । 
গিরীন্দে গান্ধবাঁ সরসি মধুপূর্য্যাৎ ব্রজবনে 
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালযরিষু পরষান্তাং যমরতি ॥ ইতি 

শ্রীগুর মন্ত্র আর কৃষ নাম । 

অতি রসময় তনু চেতন্য গুণধাম ॥ 

্বরূপ গোসাঞ্ি আর শ্রীরূপ গোসাঞ্ি। 

গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥ 
শ্রগিরীন্দ্র আর গান্ষব্ধী সরোবর । 

শ্রীথুর] মগুল আর বৃন্নাবন স্থল ॥ 

১। পাঠীত্তর এগ্রন্থন+ পৃঃ ৭৭ 
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৩৬৮ (খ) 

তথাহি। 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যদুনম্দন 

শ্রাবজ মণ্ডল আর ব্রঙ্জ ভক্ত জনে । 

পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে ॥ 

এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে । 
ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে ॥ 

পরকিয়া লীলা! এই অতি গাঢ়তর । 
ভাগ্য হীন জনের ইহ না হয় গোচর ॥ 

এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে । 

নিতাস্ত৯ করিয়া সেব আপন গ্রভূকে ॥ 
শ্রীকবিরাজ গোসাঞ্িত মরম জানিয়া | 

লিখিলেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়! ॥ 

পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত । 
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ব ॥ 

মহাপ্রভু যেবা লীলা কল আশ্বাদন। 

সবে একজানে তাহা ম্বরূপাঁদিগণ ॥ 

পরকীয়া বুসে প্রভূর সদা অভিলাষ । 

সামান্য শ্লে/কেতে টৈল মনের উলাম ॥ 

€চতন্চরিতামুতে মধ্যখণ্ডে ১ পর্িচ্ছেদে ॥ 

যঃ কৌমার হরঃ স্ এবহি বরস্তা এব ঠচত্রক্ষপা- 

স্তে চোম্মীলিতমাঁলতীমুরভয়ঃ প্রো কদশ্বানীলাঃ | 

সা ঠচবাশ্সি তথাপি তত্র স্থরত ব্যাপার লীলা বিধোী 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেত সমুতৎকণতে ॥ 

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়িতে বার বার । 

স্বরূপ বিনা অর্থ কেহে। না বুঝে ইহার ॥ 

দেবে নীলাচলে আইলা শ্রীরপ গোসাঞ্রি । 
প্লোক গুলি অভিপ্রায় করিল! তথাই ॥ 
শ্রীর্প জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর । 

শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়। অন্তর ॥ 

১। পাঠাস্তর £লিয়ম* বঃ পু সং পৃঃ ৭৮ 



৩৯ (ক) 

তথাহি। 

কর্গানন্দ উনি 

শুন পূর্বে দেখ ছু'হে কৌমারেয় কালে। 
বেতসী বুনে লীল! কৈল কুতৃহলে ॥ 
দৈবে ছুঁহার বিধাহ হইল । 

বিবাহ হইতে সেই সুখ না হইল ॥ 
বিবাহ হইলে পুন ছু'হাঁর হইল মিলন । 
পূর্ব সখ তাতে নহে আম্বাদন ॥ 

পূর্বে পরকীয়া ছুহার তাববিশেষে | 

অতএব শ্লোক পড়ি প্রভুর হয়ত আবেশে ॥ 

মহাপ্রভূর অস্তর কথা কেহে৷ নাহি জানে । 

শ্রীরূপ গেস্বামী জানি কৈল৷ প্রকাশনে ॥ 

চৈতন্তচরিতামুতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে । 

প্রিক্ঃ সোহয়ং কৃষ্ণ; সহচরী কুরুক্ষেত্রমিলিভ 

সুথাহংসা রাধা তদিদভূয়ো: সঙ্গমন্থখম্। 
তথাপাযস্তঃ খেলন্মধুর মুরলী -পঞ্চম জুষে 
মনে! মে কালিন্দী প্ুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি । 

নেই আমি সেই তুমি সেই নব সঙ্গম । 
তথাপি আমার মন হরে বুন্দাবন | 

বুন্দাবনে তোমা লইয়া যে সুখ আশ্বাদন। 

সে স্থথ মাধুর্যের ইহা নাহি এক কণ।॥ 

সেই রাঁধ! সেই কৃষ্ণ সেই বুন্দাবন | 

অচিরে মিলন হেতু বাঞ্চা অনুক্ষণ ॥ 

বৃন্দাবন বিনা নহে পরকীয়া ভাব । 

অন্যত্র সঙ্গ হইলে নহে লেই সুখ লাত॥ 

অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি। 

বৃন্দাবন ধামে দুহার অত্যন্ত পিরিতি ॥ 

এতেক বচন রামচচ্ছ ষষ্ভাঁপি কহিল । 

শুনিয়াত রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ 



থাহি। 

বৈষব স্রহিত্য ও যন্জনান 

রামচন্দ্র কহে ন্দাজা বিনয় করিয়া । 

ধাম শ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়্া ॥ 

অনস্ত কোটি ব্রন্ধাও্ড মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম । 
কোন ধামে কষ স্দ1 করেন বিশ্রাম | 

এই সব কথ! মোরে কহ মহাশক়্ । 
পরামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সুদয় ॥ 

শ্রী বরাহে 

অনম্ত কোটি ব্রহ্ষাণ্ডে অনন্ত ব্রিগুনোচ্চত়ে 

তৎকলা কোটিকট্যাংশ। বক্ষাবিষু মহেশ্বরাঃ ॥ ইতি ॥ 

ঈশ্বর পরম কৃষং স্বয়ং ভগবান । 

সর্ব অবতার সব কারণ প্রধান ॥ 

অনস্ত বৈকুষ্ঠে যাঁর অনস্তাবতার । 

অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে ইহা সবার আধার ॥ 

সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন । 

সর্বেশ্বধ্য সর্ব শক্তি সর্ব পরিপূর্ণ ॥ 

তথাহি ব্রঙ্গদংহিতায়াং ॥ 

৩৯ থে) 

ঈশ্বরঃ পরমঃ রুষ্ঃ সচ্চিঘ্বানন্দ বিগ্রহঃ | 

অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণং ॥ 

বৃুদ্দাবনে অগ্রাক্কৃত মধীন মদন | 

কাম গাক্কত্রী কাম বীজে যার উপাসন ॥ 

পুরুষ যোধিত কিবা স্থাবর জঙ্গম ৷ 
সর্চিত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্সথ মদন ॥ 

এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন । 

অনায়াসে মিলে তার. ব্রজেন্্র নন্দন ॥ 

অখিল রসামুত মুত্তি-বিধূর্জয়তি | 

তথাহি। ভক্তিরসামৃতনিদ্ধে পূর্ববিভাঁগে ১ শ্পোকে ॥ 
অখিল রসামৃত মুত্তিঃ প্রন্মমরকুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ। 
কঙ্গিতশ্তামালিলতো। স্বাধা প্রেয়ান বিধূর্জয়তি ॥ 



রশ কর্দীমন্দ ৪%৭ 

তথাহি শ্রী বরাছে-_ 
অক্ষরং নিত্যমানন্দং নিননাগনিন | 

গোবিন্দদেহতো ভিন্ং পূর্ণং ব্রহ্ম সুধা শ্রক্পং 
যদব্রহ্ধ পরমৈশ্বরধ্যং নিত্যং বুন্দাবনাশ্রয়ং । 
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বুন্বারণ্য বিশেষতঃ ॥ 

গুহাদগুহৃতমং রমং মধ্যে বুন্নাবনাস্থিতং ৷ 

পূর্ণ বন্ধ হুখৈশ্বধ্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং 

বৈকুষ্ঠঙ্দি তদেবাংশং হ্বয়ংবৃন্দাবনংভূবি ॥ ইতি ॥ 

ব্রহ্ম শবে কহি শ্রীরুষণ স্বয়ং ভগবান।' 

সরবৈশ্বর্য ময় যিহো। গোলক নিতাধাম ॥ 
নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয়। 
ষড়েশ্বর্ধ্য পূর্ণ যার পার্দগণোচচয় ॥ 
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয়। 
বৃন্দাবন শ্বয়ং ভূবি ইথে কি সংশয় ॥ 

বৈকুঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ । 
হবয়ং বৃন্নাবন ভুবি সর্ব অবতংশ ॥ 

গোলক শবেতে কহি গোকুল নগরী । 

গোকুলের আখ্যা গোলক কহিল বিবরি | 

অন্য গোলক গোকুলের হয়েন বৈভব। 

তাহার প্রমাণ কহি শুন এই সব ॥ 

তথাহি। লখু ভাগবতাসৃতে ধাম প্রকরণে ৭২ অঙ্কে ॥ 

যত, গোঁকলোক নামন্তাভচ্চ গোকুল বৈভবমিতি ॥ 

৪০ (ক) রাজ! কহে ষড়েশ্বর্ষয কাহারে কহয়ে। 
ভবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে ॥ 

তথাহি শ্রী ভাগবতামৃতে ॥ 
বিবিধাশ্চধ্য মাঁধৃধ্য গাসতীর্দোস্বরধয বাধ্যকৎ , 
উদ্লাধ্যং ধৈধ্যমিত্যেতৎ বড়েশবধ্য মুদ্দীরিতং ॥ 



৪৭” বৈষ্ব স!হিম্ড্য ও ফন্ছুনন্দন 

নানান আশ্চ্য মাধুধ্য গাভীব্্য যাহার । 

বীধ্য উদার নাহি তার পার ॥ 

তথাহি। এশ্বধ্য সমগ্রস্চ বীধ্যস্ত বশ সংশ্রিয়: 

জান টবরাগ্যয়ো ৫শ্চব যন্রাভিগ ইতীঙনা ॥ 

সমত্ড এশ্র্ধয আর বীর্ধ্য সমগ্র হয়। 

যশঃ প্রি জ্ঞান ৫বক্াগ্য সমগ্র নিশ্চয় ॥ 

পুন রাজ! কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি । 
এই সব কথা কহু পাইস্সা পিরিতি ॥ 
গঙ্গ। যমুনার এই মহিম] শুনিতে । 

গুণাধিক্য কেবা ভাতে কহত নিশ্চিতে ॥ 

কুষ্ সর্বারাধ্য হস্স এবে যে শুনিল । 

ও রাধিকার ষহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল ॥ 

কৃষকের স্বকীয় লীলা আর পরকীয়া । 

এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়। ॥ 

এত শুনি বামচত্দ্র আনন্দ অজ্ঞরে | 

কছিতে লাগিলা তারে কবিয়। বিস্তারে ॥ 

শুনহ র্বাজন তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে। 
পব্রম পবিত্র এই কথা নিব্রমলে ॥ 

গঙ্গার মহিমা যত শাস্সে আছে খ্যাতি ! 

তাহা হইতে যমুনার কোটি গুণ বাপি: 

শান্ত পর সিহ্ধ ইহ] কিছু অন্য নয় ! 

পুরান বচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয় ॥ , 

যে ষমুনাঁর উভয় তটে মনোরম । 

শুদ্ধ ন্বর্ণবন্ধ যাতে মানিক্য রতন. ॥ 

হেন লেই যমুনার পরম মাত্রেকে | 

কোটি গঙ্গ। সম গুণ কহিল তমাকে ॥ 

৪০ (খ্) যমুনার মহিম। ভাই কি কহিব আর । 

যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেজ্জ কুমার ॥ 

॥ 



তথাছি। 

তথাছি। 

কর্ণারন্দ ৪৭১ 

তত্রোভয়তটা রম্যং শুদ্ধ কাধান নিশ্মিতং | 

গঙ্গ! কোটিগুণপ্রোক্ক বন্য স্পর্শর বাট ॥ ইতি 

ইবেত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিম1। 

আপনেই কৃষ্ণ যার নাহি পায় সীম! ॥ 

শ্রীরাধিক হয়েন গুণ রতনের খনি । 

যাহার মহিম। সর্ব শাস্ত্রেতে বাধানি ॥ 

শ্ররাধিকার গুণ সিন্ধুর কৃষ্ণ না পায় পার । 

তার গুণ কি কহিব মু নির্বদ্ধি ছার ॥ 

অনস্ত কোটি ব্রদ্ধাণড মধ্যে যত দেবীগণ । 

সবার হয়েন ইহ শিবের ভূষণ ॥ 

শ্রবৃহদেগীতমীয়ে চরিতামুতে আদি খণ্ডে 9 পরিচ্ছেদ । 

দেবীকুঞ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা] পরদেবতা । 

সর্ব লক্ষ্মীম্নী সর্বকাস্তি সন্মোহিনীপরা ॥ ইতি ॥ 

কৃষ্ণকাস্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার । 

লক্ষ্ীগণ নাম এক মহিষীগণ আর ॥ 

ব্রজাঙগন! রূপ আর কাস্তাগণ সার । 

শ্রীরাধা হৈতে কাস্তাঁগণের বিস্তার ॥ 

অবতরি কঞ্চ যৈছে করে অবতার । 

অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুশের বিস্তার ॥ 

লঙ্গমীগণ তার বৈভব বিলাসাংশবূপ 

মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ 

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজ দেবীগণ। 

কায় ব্যহরূপ তার রসের কারণ ॥ 

বহু কাস্তা বিন। নহে রসের উল্লাম। 

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 

দেবী কহি দ্যোতমাঁনা পরম লন্দরী । 

কিম্বা কষ ক্রীড়া পূজ1 বসতি নগরী ॥। 



রেষ্ব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

কিম্বা রসময় প্রেম কৃঝেঃর স্বরূপ | 

তার শক্তি তার সহ হয় একরাপ ॥ 

রুষ্ণের বাঞ্চ। পুর্ণ রূপ করে আরাধনে। 

অতএব রাধিকা রূপ পুরাণে বাখানে ॥ 

৪১ (ক) তথাহি। শ্রাদদশমে ৩* অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে। 

তথাছি। 

অনয়ারাধিতো৷ নৃশং ভগবান হরিরীশ্বরঃ | 

ঘল্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে। যামনয়দ্রহঃ ॥ ইতি ॥ 

অতএব সর্ব পৃজ্য পরম দেবতা । 

সর্ব পালিক1 সর্ব জগতের মাতা ॥ 

সর্ব লক্ষ্ীগণ পুর্বে করিয়াছি আখ্যান । 
সর্ব লম্ম্মীগণে রতি হইল অধিষ্ঠান ॥ 

সর্ব সৌন্দর্য কাস্তি বসতে তাহাতে । 
১সব লম্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়া আখ্যান১ ॥ 

কিন্বা! কাস্তি কান্তি শব্দে কের হ্বইচ্ছা কহে। 

রুষ্ণের সকল বাঞ্ছ। রাধিকাতে রহে ॥ 

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্চিত পূরণ । 
সর্ব কান্তি শবের এই অর্থ নিক্দপণ ॥ 

জগৎ মোহন কুষ্ তাহার মোহিনী | 

অতএব সমস্তের পর! ১1ধুরাণী ॥ 

রুষ্ণ যেন আদি পুরুষ দ্বয়ং ভগবান । 

সর্ব প্রকৃতি আদি রাধাশাস্ত্র পরমান | 

হেন কৃষ্ণ প্রিষ্া! রাঁধাগুণের অবধি । 

যার গুণ কৃষ্ণ চিত্তে স্ষুরে নিরবধি ॥ 

হুর্গ। ত্রিগ্ুণা! যার কলার কোটির অংশ। 

শ্রাকষ্ণ বল্লভ! রাঁধা সর্ব অবতংশ ॥ 

শ্রীবরাছে। 
ততপ্রিয় গ্ররুতিস্ত্বস্তা রাধিকা তন্ত বল্পভা ৷ 

তৎকলা একোণ্টী কট্যংশ। ছূর্গা্। ভ্রিগুণাজ্িকাঃ ইতি | 



কণ্মীজন্দ ৪ এও 

সর্ব শিরোমণি ভাব মধ্যে মহাঁভাব হয়। 

আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয় ॥ 

সেই মহা ভাব যার শরীরে নিবাস। 

অন্য ধামে সেই ভাবের কতু নছে বাস ॥ 
মহাভাবে ভাবিত যার চিতেক্ত্িয় মন। 

সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়ত ক্দুরণ ॥ 

৪১ (খ) রুষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে । 

যাহা ষাহ1 নেত্রে পড়ে তাহ! কষ স্ফুরে ॥ 

মহাভাব স্বরূপ। শ্রীরাঁধ! ঠাকুরাণী | 

সর্বগুণ খনি কষে কাস্তা শিরোমণি | 

স্বকীয়াতে মহাভাবের কভু নহে গতি। 

পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি ॥ 

মেই পরকীয়া লীলার বুন্দাবনে বাস। 

নিরস্তর় ওঠে যাতে রস্রে উল্লাস ॥ 

মহাভাব ম্বর্ূপ এই শ্রাদাস গোসাঞির। 

প্রেমাস্তোজ মকরন্ধ্যাখ্যে লেখিলা তথাই | 

তথাহি প্রেমাস্তোজমবন্দাখ্যন্তোত্রে ॥ 

মহাভাবোজ্জল চিন্তা! বত্বোস্তা বিতবিগ্রহাঁং। 

সখীপ্রণয় সদশান্ধ রবোছর্তন স্ুপ্রভাং ॥ ইতি ॥ 

এ আদি করিয়! গোসাঞ্ি যত যত শ্লোক । 

লিখিলেন সেই ভাব করিয়া গরত্যেক ॥ 

হলাদিনীর সার প্রেম সার ভাব। 

ভাবের পরম ক নাম মাভাব ॥ 

তথাছি উজ্জ্বল নীলমনে রাধ! প্রকরণে ২ অঙ্কে । 
মহাভাঁব শ্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥ 

প্রেমের শ্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 

কষে প্রেমী চে&১ জগতে বিদ্বিত || 

১1 পাঠান্তর এপ্রে্ঠ।, বঃস্পুঃ সংপৃহ ৮৫. 



"স৭৪ 

৪২ (ক) 

বৈষ্ণব স্মহিত্য ও যছুনন্দন 

তথাহি । ব্রক্ষ সংহিতায়াং | 

আনন্দ চিন্সয় রস প্রতিভাবিতাঁভি 

স্তাতির্য এব নিজব্পতক্সা কলাভিঃ | 

গোলক এব নিরস্তযখিলা ভূতে! 

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহুৎ ভজামি | ইতি ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিস্তামনি সার । 

কৃষ্ বাঞ্ছ। পুর্ণ করে এই কাধ্য তার ॥ 

মহাভাব চিন্তামণি বাধার শ্বরূপ । 

ললিতাদি সখী যার কায় বহু রূপ || 

বাঁধ! প্রতি কৃষ্ণ নেহ সুগন্ধি উদ্ধতন । 

তাথে অতি স্থগনন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ।। 

করুণামত ধারায় মান প্রথম । 

ভরলামুত ধারায় সান মধ্যম ॥ 

লাবণ্যামুত ধারায় তদুপত্রি সান । 

নিজ লজ্জায় শ্ামপট শাড়ী পব্তধান || 

কষে: অনুরাগ দিতে উচল বসন ॥। 

প্রণয় মান কুক্কলিকা বক্ষে আচ্ছাদন || 

সৌন্দধ্য কুক্ধুম সখীর প্রণয় চন্দন । 
নিগ্ধকাস্তি কপূর তিলে অঙ্গে বিলেপন 

রুষ্জেরে উজ্জ্বল রস সুগমদভর | 

সেই মুগমর্দে বিচিত্র কলেবর ॥। 

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল বিলাস । 

ধীর! অধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পষ্টবাস || 

বাগ তাঘুল রাগে অধর উজ্জ্বল । 

প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে কজ্ছল ॥। 

স্্দিপ্ত সাত্বিক ভাব বহু সাদি সঞ্চারি। 
এই সব ভাব ভূষা! অঙ্জে ভারি ॥ 

কিলকিঞ্তাদি ভাব বিশতি ভূবিত। 

শুপ শ্রেণী পুষ্পমাঁল! স্বাজে পৃন্গিত ॥। 



কর্ণানন্দ 'ষ্ 

সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাঁটে উজ্জ্বল । 

প্রেম কৌটিঙ্য নেত্রে যুগলে উজ্জ্বল ।। 
মধ্যবয়: স্থিতি সখী স্বন্ধে কর ম্যাপ। 

কুষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সী আঁশ পাশ ॥ 

নিজাঙ্গ সৌরভানেত্রে স্ব পধ্যঙ্ক । 

তাথে বমিয়াছে সঙ চিন্তে রু্ সঙ্গ 1 

রুষ্ণনাম গুণ ধশ অবতংশ কানে । 

কুষ্ণনাম গুণ ষশ প্রবাহ বচনে || 

রুষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধুপান । 

নিরস্তর পূণ করে রুষ্ণের সর্ব কাম | 

যার সদ্গুণগুণের নাপায় পার। 

তাঁর গুণ গণিবেক কেমনে জীব ভার ।। 

তথাহি। সৌভাগ বর্গমঙনোৎ মৌলিভষণ মঞ্জরী | 
আবৈকুঞ্ মজানতানি চকসিমাস তদ্য়শ] ॥ 
আনন্দৈক স্ধ| সিন্ধু চাতুর্ষেক স্বধাঁপুরী । 

মাধূধ্যেক স্পাঁবল্লী গুণরস্তৈক পেটিকা 1 ইতি ॥। 

৪২ (খ) আনন্দ স্বধা সিন্ধু একবিধি সিরাজিল । 

চাতৃর্ধোব 'এক্ু পরিকরি রাঁপা নিরমিল || 

কিবা বিপ্ি দিরজিল এ মাধর্যোর 'লত1। 

গুণ রত পেটিকা! এক নিরমিল ধাতা ॥ 

১প্রীরাধ! পাদপগ্মরুত রেণু যাঁর অনারাধ্য | 
সুমাপুর্ধ্য রস তাঁরে কভু নহে বেছ্য ॥১ 

শ্রীরাধার পদাক্কিত ভূমি বুন্দাবন। 

ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন ।॥। 

রাধাভাবে গম্ভীর চিত্ত ষেবা সাধুজনে | 
জাকাক সভাষ না কার যেই জ্ঞানে || 

০০ 

১৮১ । চরণ হষঈটি বং পূঃ সং প ৮৭ হইতে গরহীত 



& ৭৩ 

তথাহি। 

তথাঁি । 

€ ৩ (ক) 

বৈষুব সাহিত্য ও বছনন্দন 

সেই জনে প্ুভূ নহে শ্যাম সিন্ধু অবগাহ। 

নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ ॥ 

স্তবাবল্যাং সংকল্পপ্রকাশ ভ্তোত্রে ১ শ্লোক: ॥ 

অনারাধ্য বাধাপ্যদাস্ভোজ রেণু 

মনাঁশ্রিত্য বুন্দাটবীং তৎপদাঙ্কং | 

অসংভাব্ত তণ্তাবগন্তীর চিতান্ 

রুতঃ শ্ামসিন্ধ্যো রসন্কাবগাহঃ ॥ 

বক্ষাগডাদি মধ্যে বাধা নাম মনোহর । 

স্ফুত্ভি হইয়াছে তাহ। সদা নিরস্তর ॥ 
আগম নিগমে যেই রাধার গুণগণ । 

নারদাঁছি মুনি করে যে নাম কীর্তন || 

হেন বাঁধ! পাদপল্প ক্রি অনাদর ৷ 

গোবিন্দ ভজনে যার বাহু নিরস্তর || 

হেন বাঁধা নাঁহি ভজে কষে করে রতি । 

সে বড় কপটা দম্ভী অতি যুঢ় মতি ।। 

তাহার নিকটে বাঁস যেন মোর কভু নয় । 

সেই সে পতিত স্থান জানিহু নিশ্চয় ॥। 

শবাবল্যাং স্বনয়মে ৬ শ্লোক | 

অনাদৃষ্টো দৃত্যোদগীতামনি মুনিগণৈবেণিক মুখৈঃ 
প্রবীণাৎ গান্ধার্বমপি চ নিপ্গমেন্ডৎ প্রিক্সতমাং | 

ষ একং গোবিন্দং ভজতি কপটাদাভ্ভিকতয়! 

তদভার্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদৎ | ইতি ॥ 

ব্রহ্মাণ্ডাদ্দি মধ্যে এই রাধানাম কীত্তি 

সাধুজন চিতে তাহ] সদা-আছে স্ফৃত্তি। 
রাধা সহ কষ ভজ দিঢ় চিত্ত হএগা 

বাধা ভজনে লিক্ত চিত্ত অবশ্য করিয়া! । 



কর্ণানজ্ৰ ৪৭ 

তথাহি। ভ্তবাবল্যাং হ্বনিয়মে ৭ শোক ॥ 

অজান্তে রাধেতি স্ফ্রদ তিধয়। পিক্তজনর় । 

হনায়াসাকং কৃষ্ংং ভজতি য ইহ প্রেম নমিতঃ | 

পরং প্রক্ষালৈতচ্চরণ কমলে তজ্জলমহো 

যুব! গীতা শশ্বচ্ছিরসি চ বছামি প্রতিদিনং ॥ ইতি ॥ 

এই সব নির্দার করি শ্রীদাস গোপা্িও। 
নিয়ম করি কুণ্ড তীরে বসিলা তথাই ॥ 

সঙ্গে শ্রী রষ্দপস গোঁসাণ্রি শ্রী লোকনাথ । 

দিবানিশি কৃষ্ণ কথা কহে অবিরত ॥ 

হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পক নাম। 

সবে মেলি আম্বাদয়ে সদা অবিরাম ॥ 

আম্বাদিয়৷ চিতে অতি উল্লাস। 

অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের আভাস ॥ 

বাহ্ার্থে বুঝয়ে তাহ। শ্বকীয়া বলিয়া । 

ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥ 

শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় ন! বুঝিয়!। 
বহির্লোক বাখানয়ে ম্বকীয়া বলিয়া ॥ 

গ্রশ্থের মর্মার্থ বুঝ এল পরকীয়া । 

আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আম্বাদিয়া || 
পরকীয়া লীলা এই স্থান বুন্দাবন। 

ইহ] ছাড়ি অন্য ধামে নহে আমার গমন ॥| 

তথাহি। স্তবাবল্যাং হ্বনিয়মে ২ শ্লোক ॥ 

নাচন্যত্রক্ষেত্রে হরি তনু সনাথেত্যাদিঃ ॥ 

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন। 

এই স্থানে দেহ ত্যাগ আমার নিয়ম ॥ 

শ্রীজীব রহেম যেন আমার অগ্রেতে। 

শরীর দাস আর গোসাঞ্ি লোকনাথে ॥ 



২ ৭৮ 

৪৩ (খ) 

তথাছি। 

তথাহি। 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

দেহ ত্যাগ করিব আমি ইহ সবার আগে । 

হেন দশ! কবে যোর হইব মহাভাগ্যে ॥ 

স্তবাবল্যাং সবনিয়ম দশকে ন শ্লোকে। 

ব্রজোৎ্পন্ন ক্ষীরাশন বসন পত্রান্বিভিরহং 

পদার্থে নির্বাহা ব্যবহ্ৃতি মদমভ্তং স নিয়ম: | 

বসামিশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে । 

মরিষ্বেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ ॥ ইতি ॥ 

চম্পুগ্রন্থ মর্ম জানি গোসাগ্ও কবিরাজ । 

নিজ লীলা স্থাপন লিখি গ্রন্থমাঝ | 

গোপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশুর । 

নিত্যলীলা স্তাপন যাতে ব্রজরম পুত্র ॥ 

রূস পুর শব্দে কহি নিত্য পরকীকস। | 

হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া || 

এই রসলীল। নিত্য নিত্য করি জানে । 

সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেজ্্র নন্দনে ॥ 

রুষ্ু নিত্য লীল! নিত্য নিত্য পরিকর । 

স্থাবর জঙ্জম নিত্য পরিকর যার ॥ 

যেই লীল। সেই নিত্য ইথে নাহ আন। 

প্রকট। প্রকটে মাত্র লীলার বিধান ॥ 

স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ লীলা করে অবিরতে। 

লীল! প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে ॥ 

প্রকট! প্রকটে নিতাং ততৈব বন গোষ্ঠয়োঃ | 

গোঁচারণং বয়স্তৈশ্চ বিনাস্থরবিদ্বাতনং ॥ 

ইহার ৃষ্টাস্ত কি জুনহ সাজন। 

তাহার প্রমাণ কহ সন শাস্মের বচন 1 



তথাহি। 

৪৪ (ক) 

কর্ণানন্দ ৪৭৯ 

লঘুভাগবতামূতে প্রকটা গ্রকটে লীলায়াং ৬১1৬২ অঙ্কে । 

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোখাস্া অবাতরণ্। 

কষ্ণত্তানেব বৈকুণে প্রহিশোদিতি সংপ্রতং ॥ ১ ॥ 

প্রেষ্ঠেভ্যোহপি প্রিয়তমৈ জনৈ গোকুলবামিভিঃ | 

বুন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহার কুরুতে হরি: || ২ ॥। 

এই সব সাধনাঙ্গ যত কৈল সার । 

সম্যক কহিতে তার কে পারবে পার। 

রুঞ্ক তত্বরাধ! তত্ব লীলাতত্ব আর। 

নিত্য লীলা আদি করি যতেক প্রকার ॥ 

রামানন্দ রায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত, ৷ 

রাজায় শুনাইল। তারে বিস্তার একান্ত ॥ 

যে সব শুনাইলা. তারে শক্তি দিয় । 

সব শুনাইল্য! তারে বিস্তার করিয়া ॥ 

সনাতনে প্রভু যত সিদ্ধান্ত কহিল। 

ক্রমে ক্রমে সব তাহ] রাজারে কহিল ॥ 

তবে রাজা রামচন্ত্রে প্রণাম করিয়া । 

কহিতে লাগিলা কিছু খিনতি কিয়া ॥ 

শিক্ষা! পাই মহাগ্গাঞার মনের আনন্দ। 

কহিতে লাগিল! কিছু করি মন্দ মন্দ ॥ 

কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নিধ্যাস। 

শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেযোলাস ॥ 

আচাধ্য প্রভুর কন্ত। শ্রীলহেমলতা । 

প্রেম কম্পবল্পী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ 

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। 

কর্ণানন্দ রল কহে যছুনাথ দাসে ॥ 

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীবীর হান্ষীর প্রতি শ্রারামচজ্জ 

শিক্ষা বর্ণন নাম চতুর্থ নিধ্যান ॥ 



৪ ৮. 

85 (খ) 

বৈষব সার্চহক্য ও যছুনন্দন 

পঞ্চম নির্ধযাস 

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

জয়াদৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ ॥। 
তবে রাজ! শ্রীরামচজ্ছের পদ ধরি। 

কহিতে লাগিল! কিছু বচন মাধুরী !। 

পুরে প্রভু তোমার কহিল! বচনে । 

তাহ] শুনিয়্াছি অমি আপন শ্রবণে ।। 

কি হেতু তোমাদের প্রতি গোশ্বাধী লিখন । 

কৃতার্থ করাহ তাহা করাইয়া শ্রবণ ॥ 

তবে ব্লামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ । 

যে হেতু আমাদের প্রতি শ্রীজীব লিখন ॥। 

পূর্বে ৯শ্রীমঙ্জির গোস্বামী মোর প্রভুস্থানে । 
পাঠাইলা গোপাঁলচম্পুক করিয়। যতনে ॥। 
গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়। 

কিবা গ্রস্থ ৫কল! গোসাঞ্ি অতি রস্ময় ॥। 

শুদ্ধ পরকীয়! লীলা গ্রস্থেতে লিখিল। 

তাহ! দেখি প্রভুর বড় সুখ উপজিল ॥ 

শ্রীজীবের গন্ভীরাঁস এ ন। বুঝিয়া । 

বছিঃ শ্লোক বাখানয়ে স্বীকার বলিয়। ॥ 

ভিতরের অর্থে কেছে! নারে প্রবেশিতে । 

শুদ্ধ পরকীয়া! লীল। লিখিলা তাহাতে ॥। 
বুস গ্রন্থ প্রকাশিল অমুতের সার | 

কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার বার । 

কেছো যেন কোথায় মহা রতন পাইস্স। ৷ 

সম্পৃটে রাখক্পে তাহা! গোপন করিয়া ॥ 
ভিতরের বস্ত কেছে৷ দেখিতে না পায় । 

সম্পৃটে দেখয়ে বস্ত মে কি ব! দার ॥ 
বস্ত যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে । 
অন্য লোকে হক্স মাত্র সম্পৃট গিক্সানে।। 



কর্ণানন্দ ৪৮১ 

এই মত সিদ্ধান্ত গোসাগ্রির 'বড়ই গম্ভীর । 
প্রবেশ করয়ে তাতে বিহে। ভক্ত ধীর ॥ 

নির্যাস রসতত্ব ইহা! কেহ না বুঝায়। 
অতএব প্রভু মোর সবার গ্রতি কয় ॥ 

সেই হৈতে এই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে । 
ভিতরের অর্থ কেহে। বুঝিতে না পারে ॥। 

দৈব যোগে এই গ্রন্থ শ্ীনিবাম চক্রবর্তী । 
সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥ 

তিতরের অর্থ তাহ! না কিছু বুবিয়া। 
বাহ্ার্থ বুঝিল তেহে। স্বকীয়া বলিষা। ॥| 
পূর্বে আছিল। ইহো মহা বিজ্ঞবর । 
দৈবক্রমে তাহার হইল মতাস্তর ॥ 

পূর্বে যবে প্রভূ মোর যাজিগ্রাম পুরে । 
মোর ভ্রাতায় আজ্ঞ। কঞ্চলীল! বপিবারে |! 
শুদ্ধ পরকীয়া লীল! বর্ণন করিল । 

যাহা আম্বিয়া লোক উন্মত্ত হইল! ॥ 
খেতরী মাঝে শ্রঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে । 

পদ আন্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙে || 

আমি ছুই সহোদর তার সঙ্গে রহিয়। । 
রুষ্ণ কথা রস কহি আনন্দিত হইয়া || 
হেন কালে তথা আইলা শ্রীবাস চত্রবর্তা । 
চারিজনে একসঙ্গে রছি দিব! রাতি ॥ 
তার মধ্যে ব্যাস কিছু বাদার্থ করিল । 

৪৫ (ক) তাহা শুনি চিত্তে মোর মহাব্যথ! পাইলা ॥ 
. কহ দেখি তোঁমর! সব বল পরক্রীস্বা | 

কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিষ্না | 
তবে আমরা স্মরণ ব্যবস্থা করিল। 
তাহা শুনি চিত্তে তা কুঠ উপজিল ||. 

২। পাঠীত্বর 'জীব+ বঃ পুঃ সং পৃঃ ৯২ 
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তোমরা কছিলে এই পরকীয়া ভজন । 
্ছকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥ 

শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপন্ম । 

তাহাতেই এই বাক্য আছে পরমাণ ॥ 

মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহু তুমি। 

নিশ্চগ্প করিয়া! ইহ! কহিলাম আমি ॥ 

ইহ। শুনি তিন জন বিচার করিল । 

প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল ॥ 

বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অভি । 

কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাঁতি ॥ 

সাধন এক প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হব । 

সদাই অস্তরে ভাবি কাহারে পুছিব ॥ 

মোর ভ্রাতা পদ কৈল পরকীয়া মতে । 

মনে ছিল সেই পদ গৌড়ে প্রকাঁশিতে ॥ 

এত চিস্তি তিন জনে বিচার করিল । 

ভাঁবিতে ভাবিতে মনে ইহা নিশ্চন্ন করিল ॥ 

শ্রীজীব গোসাগ্রির স্থানে পত্রী করিয়া লেখন। 

পাঁঠাইব পত্র দঢাইল তিন জন ॥ 

গোন্বামী পার্ধদবর্গে এক লিখন । 

মনে বিচারিল লঞ| যাঁব কোনজন ॥ 

রাষ্ক বসস্ত নামে এক মহাভাগবত । 

বুন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥ 

আমর! কহিলাম তারে যত বিবরণ । 

তার দ্বারে পত্রী মোর! দিলাম তিনজন ॥ 

শ্রী জীব গোস্বামী আর যত পার্ধদবর্গে । 

কহিবে সকল কথা বত মহাভাগে ॥ 

পত্রী,লগ্না তবে ন্বাক়্ গেলা বৃন্দাধন। 

শ্রী গোন্ামীর পদ্দে যাই কল দরশন ॥ 



৪৫ (খ) 

কানন্দ 

তারপর পার্ধদবর্গে পত্র দিলেন লৈয়া। 

কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া ॥ 

কথক দিন রহি গোসাঞ্ দিল প্রত্যুত্তর । 

পার্ধদগণ পত্রী লএগ আইল সত্বর | 

লিখিলেন গোসাঞ্ি9 এ আমার গ্রভূরে । 
ব্যাস প্রতি কিছু বিতৃষ্ণ অস্তর নিদ্ধারে ॥ 

আবেশ করিয়। এই গোম্বামী লিখনে । 

ব্যাপ শশ্ম। সংপ্রতি আছেন কোন স্থানে ॥ 

অবশ্ঠ এই বার্তা লিখিবে আমারে । 

বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অস্তরে ॥ 

তবে আমাদেশন্র প্রতি গোস্বামী লিখন । 

পরম আশ্চধ্য পত্রী কর্ণ রসায়ন ॥ 

মোরে পত্রী লিখিবারে কিবা প্রয়োজন । 

শ্রী মদাচারধ্যের যাথে কপার ভাজন ॥ 

বিশেষে উপদেশিল! শ্রী আচার; মহাশয় । 

তার যেই মত সেই মোর মভ হয় ॥ 

সাধনে যেই ভাবা সেই প্রাপ্টি হয়। 
পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয় ॥ 

এই তত্ব বন্ধ শ্রী গোসাঞ্চ কৃষ্ণ দাঁস। 
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহ! করিল প্রকাশ ॥ 

ব্রজের কোন ভাব লইয়! যেই জন তজে। 
ভাব যোগ্য দেহ পায় কষ্ণ পায় ব্রজে ॥ 

এই সবর সার বস্ত কহিল নিশ্চন্ন। 

শুনহ গোম্বামীর পত্রী শ্রবণ মল | 

মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামী লিখন। 
তাহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ ॥ 

রায় বসস্ত যবে বৃন্দাবন গেলা। 

মোর প্রন্থর বার্তা গোসাঞ্চি জিজ্ঞাসিল। | 

৪৮৩ 



৪৮০ ' 

৪৬ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

জানাইল। সব বার্তা শ্রী রায় বসন্ত । 

জানিলেক সব গোসাঞ্ি যতেক বৃতাস্ত 
আগে পত্রী পাঠাইল। গোসাঞ্চি আমার প্রভৃকে । 
পত্রী পাই গ্রভু মোর ধরিলা মন্তকে ॥ 

পত্রে বেদ্ত হইল। প্রত যতেক সমাচার । 
পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বছে জলধার | 

তাঁর পরে রায় যবে আইল! গোঁড় দেশে। 
পত্রী পাই আমাদের আনন্দ সম্ভোষে ॥ 

তাহারে পুছিন্ু আমি সকল কারণ। 
শর্মা উক্তি কৈল ইথে গোত্বামী লিখন | 

রায় কহে যবে গোসাঞ্রি শুনিল! কাঁরণ। 

শশ্ম] বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন ॥ 

ভক্ত মুখে হেন উক্তি কতৃ নাহি হুয়। 

ব্রাহ্মণ পপ্ডিতের মুখে কহয়ে নিশ্চয় ॥ 

ভাব্র মাসে প্রভু প্রতি গোম্বামী লিখন। 

বৈশাখে আমাদের পত্রী করহ শ্রবণ ॥ 

অথ পত্র লিখনং 

স্বস্তি মদীয় সমন হখপ্রদ পদঘন্ব_ 
শ্রীশ্রী নিবাস।চাধ্য চরণেষু-_ 

জীবনাম! পোহয়ং নমস্কত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতা কুশলং সদা অমীহে 
তত্ব বছদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্বনীয়াং। অগ্রাহ্থং সংপ্রতি 

দেহনৈরজ্যেন বর্তে অন্তে চ তথ! বর্তস্তেকিন্ত শ্রী! ভূগর্ভগোম্বামিচরণাঃ 

দেহং সমপিত বস্তঃ আত্মানস্ত শ্রবৃন্দাবন নাখায় জ্ঞান পূর্বকমিতি বিশেষঃ 
ক্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবুদাবন দানশ্ত কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদিদৌ 

পঠতি নবেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্শা সম্প্রতি কথং কুত্র বর্ততে। 
প্রীবাহ্ছদেব কবিরাজো বা ত্পি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধ 

মাধবমহোত সবোত্তরচম্পু হরিনামামতানাং শোধনানি কিধিস্বশিষ্টা 
নিবর্তনত ইতি বর্ধাশ্চে-তি সংগ্রতি ন প্রস্থাপিতাঁনি পশ্চাত দৈবানুকৃল্যেন 



৪৬ (খ) 

কর্ণপন্দৰ : ৪৮৫ 

প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাএকীয় সর্বেয়াধ যখাযধং নমস্কারাদয়োরজয়াঃ 
তত্রকীয়েযুতু মম নমক্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাগে সদি ॥ 
শ্রী রাজ মহোশয়েষু শ্ুভাশিষঃ | 
স্বস্তি সমস্ত বৈষ্বগণ প্রশস্ত শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রী নরোতম্ধাস 
শী গোবিন্দ দাঁসাখ্য মদ্ধিধস্থখাসম্পদ সম্পক্তপেধু শ্রী রন্দবনাজ্জীব 
নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদক়্াছি। সমীহছে বিশেষতন্ত ভবতাং কুশলং 

সহ সুচক পত্রশ্ত সমুপলস্তাতদেব মুছর্ব্বাঞ্চামি তত্র যনসক্জ] মেহং বিধায় 

শ্রীমতী গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোহপ্মি কিৎ সহুনা 

নিরপাধি দিথ্বেযু। অথ যন নিত্যল্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্বথ! 
শ্রীরসামৃতাসিন্ধো ব্যক্তমেব।ন্তি সেবালাধক রূপেণে-আদিন। | তত্র সাধক 
রূপেন বহির্দেহেন সিহ্বরূপেন নিজেষ্ট সেবানুকলাচিস্তিত দেহেনেত্যর্থঃ | 
তত্রচ সিন্ধরূপেন রাগাঁনুসাবে নৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদ বহুখেত্ি 

কিম্ৃতি লেখ্যা সাধকরূপেন সেবাতু বৈধ প্রক্রিয়য়া আগমাদ্যন্ুসারেণ 

জেওয়া । শ্রী মদাচার্য মহাশয়! স্তত্র বিশেষ উপদেফ্যনিত এত্যেহ- 
স্মীকং সর্ববশ্বমমে-বেতি-কিম্যধিকেন | বৈশখস্ট চতুর্দেশে হ্হনি। 
পরী গোবিন পদারবিন্দ মির্গলমন্্রকরন্দ পানতুনিভ্রলমত মনোভূগসখৈষ- 

বাঙ্ছশাসন পরিশিলন পবিত্র চরিত্র সজাতীয় লাধুগোষ্ঠ চিরণা মৃতান্বাদ 

নাপ্যায়িত! শেষাস্তঃ করুণপরম1 রাধ্যতমেধু-_ 
কম্তচিত সংসারার্ণবনিমজ্জিন প্রণতিপুরঃ সরার্জিজন পুব্বিক। 

বিজ্ঞপ্তিঃ। এবং তত্র ভবতাং দর্শনাভাববতো দূরন্থম্ত সমানন্দকার্রে 
ভাগ্যদেকে! যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্তব্যঃ অতঃপরম সৎসঙ্গ বাসবিচার 
পারাবার ভবানেব কর্ণধারঃ। পরন্ত শ্রীরাঁধাকুষ্ণ লীলয়া বিরচিভানি 

শ্রীমস্তি গীতানি লন্ধানি অপরং যদযাচিতং তদনুসন্ধেযং। গ্রীমে। 
গোম্বামিনঃ পত্রেণ 
সাধন প্রকুয়। বিজ্ঞাতব্য। শ্রী মন্তিরিতি । 

শ্রী গোবিন্দ কবীন্দ্র চচ্ছন গিরেশ্চ-এচ-ঘসস্তানিলে 
৪৭ (ক) নানীতঃ কবিতাবলী পরিমল: কৃষেন্দু সন্ন্ধভাক্। 

প্রীমজ্জীব সথরাজ্যি, পাশ্রয়জুষে! উ্গান সমুগ্সাদয়ন্ 
সর্বন্ডাপি চমৎরুতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্ঠত, পরং ॥ 
ইতি সহ্ধেপ লিখনং | 
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পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার । 

সর্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে বহে ধার ॥ 

ভাঁবে পদ গদ রাজা পড়িঙ্গা ভূমিতে । 

চিতকার করিয়া! তবে উঠে আচস্িতে ॥ 

রামচজ্দ্র পদ ধরি করয়ে ব্রন্দন | 

উঠাইয়া তবে কল] দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 
ছুইজনে গলা ধরি উচ্চ রোদন । 
হায় হায় শব্দ মাত্র করে ঘনে ঘন ॥ 

ভাগ্যবান তুমি রাজা থির কর চিত। 

তোমারে প্রভুর কপ] হেল যথোচিত ॥ 

তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয় । 

মোর পর্িআাণ হেতু তুমি দয়াময় ॥ 

তোমা হৈতভে পাইলাম রসের সিদ্বাস্ত । 

নিজ প্রভুর মত এবে জানিস নিতাস্ত ॥ 

তুমি মহাভাগবত তোমার রুপা হতে । 
ব্রজের নির্মল ভাব জানিল নিতাস্ভে ॥ 

কামচজ্ছ কহে শুন বচন আমার । 

তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 

মন মাঝে ইহা তুমি রাখিবে গোপনে । 
অন্যত্র প্রকাশ নন নহে কদাচনে ॥ 

তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞ শিরোমনি । 

নিজ হিয়া মাঝে তুমি ন্বাখিবা গোপনে ॥ 

আর এক কথা কহি শুনহ রাজন । 
কর্ম জ্ঞান ছাড়ি কর ভাব আশ্বাদন ॥ 

জ্ঞান কর্ষাদ্দি হতে কভু প্রাপ্তি নহে। 
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহোে: ॥ 

তবে বাজ পুন ন্বামচজ্্র প্রতি কয় । 

কপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশক্ ॥ 
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ইবে যোরে কহ ভট্ট গোস্বামীর মিলন । 

কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হলা দরশুন ॥ 

রামচজ্দ্র কছে পুন শুনহ রাজন। 

কহিয়ে তোমারে আমি তাহ! শুন দিয়া মন | 

ষেরপে দক্ষিণ তীর্থে কল পর্যটন ।" 

শ্রীচৈতন্ত চরিতামতে আছে এ লিখন ॥ 

মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেকে | 

দক্ষিণের তীর্থ যাত্র। করিহ আম্বাদে ॥ 

ব্যক্ত করি তাঁর মাঝে নাম না লিখিল । 

গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না ফৈল । 

তাতে এক লিখিলেন বচনের সার । 

শ্রবপে করহ তুমি এই বার্তার সার ॥ 

চৈতন্য চরিতামুতে এই ব্যক্ত হয়। 

গোস্বামীর মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয় ॥ 

প্রীবৈষব এক ভেঙ্কট ভট নাম। 

প্রভৃরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ 

নিঞ্জ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষাঁলন । 

সে জল শ্ববংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ 

সংক্ষেপেত এই বাক্য করিল স্ছুটন ! 

তাহার বৃত্ত কছি তাতে দেহ মন ॥ 

মহাপ্রতু দক্ষিণ তীর্থ করিতে করিতে । 
শ্ীর্ক্ষেত্রে গুভূ গেল! আচম্বিতে ॥ 

সেই তীর্ঘে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ । 
ত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥ 

মধ্যাহ্রে ক্নান করি প্রভূ তাঁর ঘর আইলা। 

গোঠীর সহিত বিপ্র প্রেমাবিষ্ট হৈল! ॥ 

বনু প্রণযিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। 

'পাদোদক লইয়। সগোষ্ঠী করিল তক্ষণ 



ভ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঘছুনন্দন 

ঘোগ্যাঁসনে বসাইক্স বু নিবেদন । 
করহ কক্ষণ! প্রভু লই স্মরণ ॥ 

সেইখানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিল! । 

মহানন্দে তার ঘরে ভিক্ষা! ষে করিল! ॥ 

মহা প্রভুর অবশেষ লইয়া ষতনে । 

সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে ॥ 
প্রসাদ পাইয়া! সবে আনন্দে ভাসিল।১ । 

মহাভোকজনাস্তে প্রভৃকে মুখ বাস দিল! ॥ 

বিনতি কক্িস। প্রভুর চব্রণে পড়িয়া । 

প্রার্থনা করয়ে আগে কতাগুলি হইস্সা ॥ 

সম্প্রতি আইল! গ্রুভূ বরা চাতুর্মাস । 
তীর্থ নাহি ফেরে প্রভূ করিয়া সন্যাস ॥ 

৪৮ (ক) কৃপা করি রহ যদি এই চতুষ্াস। 

তবে সে আমারে হয় অস্তরে উল্লাস ॥ 

গ্রস্ন্ন হইয়। প্রভু অনুমতি দিল । 

শুনিস্লাত তাসবার সুথ বড় হল ॥ 

মহাপ্রভু তান্ন ঘরে কল অবস্থানে । 

পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে ॥ 

কাবেন্বীতে দান রঙ্গনাথ দরশন । 

ভক্তগণ সঙ্গে জুখে কীর্তন নও ॥ 

সেইখানে সখের সীমা পাইয়া রহিলা । 
এইমতে চাতুর্মান্তা ব্যতীত হুইলা ॥ 

বেহ্ছটের বালক শ্রী গোপাল ভউ নাঁম। 

নিগ্ষপট হইয়। সেবা কৈল গেরধাম ॥ 
ভার পিতা কুচরিত্র তাহার 'ানিয়। | 

পরিচর্যায় নিধুক্ত কৈলা হষ্ট হইয়। ॥ 

চার্িমাস সেবা ৫কল অশেষ প্রকারে । 

কহনে ন। শুয্প অতি তাহার বিস্তারে ॥ 

১-১। বঃ পুং সং পৃঃ »» হইতে ্ভিনটি চরণ গৃক্ণন্ত । 
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গৌরকাস্তি পাত্তিত্্য বচন মধুর | . 
সর্বাঙজে হুন্দর হয় লাবন্তের পুর ॥ 

কিবা সে আশ্চর্য তার অঙজের মাধুরীম]। 
মধুর মুরতি অতি কি দিব উপম| ॥ 

অজাচুলস্বিত ভূজ নাভি গম্ভীর । 

মহানুতব যার চরিত্র সুধীর ॥ 

 পন্প জিনি নেত্র আর উন্নত বঙ্গ:স্থল। 
রক্তবণ তুল্য যার কর পদতল ॥ 

মহাপ্রভুর মনোরথ মনেতে জানিয়া | 

না বজিতে করে কাধ্য আনন্দিত হইয়! ॥ 
সেবার বৈদপ্ধ দেখি গ্রতু তুষ্ট ক্ষে৭ণে ক্ষেপে। 
মোর মনের কার্ধ্য ইহে। জানিল কেমনে ॥ 

এত কহি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈল মনে । 

সগোষ্ঠিকে কৈল! কূপ! দাস দাসীগণে ॥ 
একিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন । 

শ্রীত্ট গোসাঞ্ি করেন চরণ সেবন ॥ 

চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈল।। 
নির্জনে তাহারে 'কিছু কছিতে লাগিল! ॥ 

শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার । 

ভট্ট কনে তুমি হও ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ 

শী রাধিকার ভাব লইয়! হৈল! অবতীর্ণ । 

শ্টাম বণ ছাঁড়ি এবে হল গৌরবর্ণ ॥ 

স্বাভাবিক দুহার ভাব করিল! প্রকাশে । 

অস্থির হইল্য। দুহে প্রেমের আবেশে ॥ 

বাহন পাই ছুঁছে বে হইলেন স্থিরে। 

তবে প্রভু কহেন তারে বচন মধুরে ॥ 

কথোক দিন পিত। মাতার করিয়া! সেবন । 

পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥ 
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বৃন্দাবনে শ্ীরপ সনাতনের সঙ্গে । 

লেখানে পাইবে বহু স্থখের তরঙে ॥ 
এন্ড বলি মহাপ্রভু তারে তুষ্ট হৈএগা | 
কৌপীন বহির্বাস দিল প্রসর হইয়! ॥ 
কোৌশীন বহির্বাস তবে যন্তকে লইয়া । 
বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ 

তবে মহাপ্রভু তার মন্ডকে পদ দিল। 

উঠাইব। প্রভু তারে আলিঙ্গন কল ॥ 

গুভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে। 

এই মোর আজ্ঞ তুমি পালিহ নিশ্চয়ে ॥ 
গৌর হইতে আমিব এক ব্রাহ্মণ কুমার । 
নিশ্চয় জানিহ তুমি তিহো শক্তি ষে আমার ॥ 

শ্রীনিবাস নাম তার আমার দর্শনে 1১ 
অল্প বয়সে তিহে! আসিব বুন্দাবনে ॥ 

এই কৌপীন বহির্বাস তারে তুমি দিবে । 
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে ॥ 
সনাতন রূপে কহিবে এই সব কারণ । 

অ্রজের বিলাস গ্রস্থ যেন করেন সমর্পণ ॥ 

মোঁর নিজশক্তি তিহে। ইথে অন্য নয় । 

এসব রহস্ত কথা কহিবে নিশ্চয় ॥ 

ঘে আঁজ্ঞ! বলিয়। ভট্ট বন্দিল চরণ । 
ভূমে লোটাইয়া কল শ্ীচরণ বন্দন ॥ 

প্রভু কহে আর এক কহিয়ে তুমারে । 

দক্ষিণ তীর্থ কৰি মুত আনিব সত্বরে ॥ 
তবে তুমি বুন্দাবন করিবে গমন । 

আসন ভোর পাঠাইব তোমার কারণ । 

সে আসনে বনি তুমি গলে ভোর দিবা! 
প্রেম মুন্তি ভ্রীনিবাসে কপায়ে করিবা ? 

৯।॥ পাঠাস্কব্র পঅদর্শনে' বং পুঃ সং পৃঃ ১০১ 
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তাহারে কহিবে এই বচনের সার। 

তোমার কূপাঁতে মোর কপ কি কহিব আর ॥ 

প্রভু দত্ত বন্ধ দ্রব্য লইয়। যতনে । 

লকাইয়া রাখিল অতি করিয়া যতনে ॥ 

শ্ীতট গোপাঞ্ঞ যবে বুন্দাবনে গেলা। 
শ্রীব্প সনাতনের সঙ্গেতে রহিল | 
এ সব প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিভাষুতে । 

কবিরাজ গোসাঞ্গ করিয়াছেন বেকতে | 

মহাপ্রভুর শাখা যবে করিলা বর্ণন | 

তাহাতেই এই বাঁকা করহ শ্রুবণ। 
শ্রীগোপাঁল ভট এক শাখা সববোত্বম |. 

রূপ সনাতন সঙ্গে প্রেম আগাপন ॥ 

্রীতট গোসাঞ্র স্তব এই গোস্বামী কষ্দাস | 

তাহাঁতেই এই সব করিয়াছেন প্রকাশ | 
নিরস্তর হরিভক্তি কখনে যার শক্তি । 

সদা অনুভব ধিহো বিষয়ে বিরক্তি ॥ 

মহাপ্রভূর আগমনে বিখ্যাত যার পাট । 

কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥ 

ছেন সে সৌভাগ্য যাঁর কনে না ধায়। 
যার গৃহে রহে গ্রভু আনন্দে সদায় ॥ 

সেই সে গোপাল ভট্ট আমার হৃদয়ে । 

সদা স্ফৃতি হউ মোর এই বাঞ্ছ৷ হয়ে ॥ 

অবিরত বকে অঞ্জ যাহার নয়নে । 

শ্ীঅঙ্গেতে স্বেদধারা বছে অতক্ষণে । 

প্রচুর পুলক কম্প সদ্দ। অনিবার । 

কণ্ঠ ঘর্থর করে তাঁতে নামের উচ্চরি | 

হবে কষঃ নাম মাঁক্র জিহবায় উচ্চারিতে। 

হত হু হ শবেষার করে অবিরতে॥ 



টি লিও 

৪৯ (খ) 

তথাছি॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

ইহা বলিতেই যিহে। হুমম অচেতন । 
সেই গোসাঞ্ি কর মোরে কপ নিরক্ষণ ॥ 

শ্রী বৃন্দাবনে খ্যাত যিহে। শী গুণ মঞ্জুরী । 

সেই সে গোপাল ভট্ট সমান মাধুরী ॥ 
কলি নরে কপা করি হৈলা অবতীণ। 

মধুর রস আন্বাদিয়া ক।রল] বিস্তীর্শ ॥ 
হেন সে ম্ধুর রমে যাহান্র আসম্বাদ । 

বিতরণ হেতু জীবে করিল! প্রসাদ ॥ 

প্রেম ভক্তি রসে যিহে! রছে অনিবার । 

আম্বাদন তৈল! হিহ্বে। অনেক প্রকার ॥ 

আশ্রয় বতিরস ভেদে যিহে! হয়েন সামর্থ । 

তাহাতেই তুষ্ট ঘিহে! কহিল যথার্থ ॥ 

এ আদি করিয়া ভট্ট গোন্বামীন্র গুণগণ । 

কবিরাজ গোসাশ্িও তাহ? করিল বণন ॥ 

নিরবধি হরি ভক্তি খ্যাপনে যন্ত শক্তিঃ 

সতত সদন্ভূতি নশ্বরার্থে বিরক্তি । 

প্রভূবর গতি সৌভাগ্যেন বিখ্য।ত পষ্টঃ 
স্কুততু সহৃদি মে গোন্বামি গোপাল ভট্ট ॥ ১ ॥ 

ব্রজভুবি গুণ মঞ্জধ্যাখ্যায়া! যঃ প্রাসছঃ 

কলিজন করুপাবিভাঁবকেন প্রযুক্তঃ ৷ 

মধুর রস বিশেবাহলাদ বিসতারশায় 

স্ষুরতু সহি মে গোন্বামি গোপাল ভর্টঃ ॥ ২ ॥ 

অবিরলগলদশ্রশ্বেদধারাভিরামঃ 

প্রচুর পুলক কম্পন্তস্তউচ্চাধ্য নাম । 
হবি হ হ হ হরিত্যগ্তক্ষরাঁদেখাইনতচেতাঃ 

স্ক্রতু হৃদি যে গোশামি গোপাল ভ্টঃ ॥ ৩ ॥ 
ব্রজগতনিজভাবান্বাদমান্বাদ্য মাদতন্ 
নটতি হুসতি গাক়ত্যুন্সদং বিদ্রামাঢ্যং 



৫* (ক) 

তথাহি। 

কণানন্দ | ৪৯ 

কলিত কলিজনোদ্ধারাজয়! বাহু: 
স্কুরত সহৃদি মে গোত্বামি গোপাল ভটঃ ॥ ৪ ॥ 

বিছিতপদ পদার্থ: প্রেম ভক্তের সার্থ: 

শ্রিতরতিরসত্দাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ। 
ইদমখিলতমোঁত্রং স্তোত্ররত্বং প্রধানং 
পঠতি ভরতি পোহ্ষং মঞ্জুরীযুখলীনঃ | ৫ 1 

এই স্তব অধিলের তম দূর করে। 
ত্যোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥ 
যেই জন পড়ে ইহ! করি একচিত্ত 
মঞ্জরীর যুখ প্রাঞ্চি হয় অচিরাতে ॥ 

যেই ইহ পড়ে শুনে করি একচিত্ত। 
তার ফল এতাদৃশ। রাধারুঞ্ণ সেবা প্রাপ্তি হইবে অবস্ঠ ॥ 

সনাতন গোসাঞ্ি কৈল হরিততক্তি বিলাস। | 

ইহাতেই এই বাক্য আছয়ে গ্রকাশ ॥ 

হরি ভক্ত বিলাস এ গোসাঞ্ি করিল। 

সর্বত্রেতে ভোগ ভট গোস্বামীর দিল ॥ 

ইহাতে জানাইল ভিছে! অভেদ শরীর। 
ইহাতেই জানে সেই মহাভক্ত ধীর ॥ 
শোস্বামী করিলা গ্রন্থ বেঞ্ব তোষনি। 
তাহাতে এই বাক্য আছে অযৃতের ধূনি ॥ 
শ্রীরাধা কষ প্রেম পুষ্ট বিশেষ প্রকার । 

শ্রী গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥ 
সেই ছুইজন যদি হয়েন সহায়। 
তবে আস্ত সুসিদ্ধত্। কিবা নহিব আমার ॥ 

তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে । 

সাবধান হইয়। শুন করি এক চিত্তে ॥ 

রাধা প্রিয়-প্রেম-বিশেষ পুষ্টো 
গোপাল ভট্ট রুনা দাঁসঃ। 



5৯৪ 

তথাহি। 

£বক্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

স্যাভামুভে তস্ট সকত সহায় 
কোন নাম সার্থেন ভবেন্ স্থলিছ্ছঃ | ১ 

আখন্প এক কথা ভাহা করুহ শ্রবণ 

এ সব প্রসঙ্গ কথা কণ রসায়ণ ॥ 

অত্র প্রাচীনোক্তং প্রমানং 

সনাতন প্রেম পরিপ্ল.তান্করং 

শ্রীৰপ সখ্যেন বিলক্ষিতাধিলং । 
নমামি ব্রাধারমণৈকজী বনং 

প্োপাঁলভট্টং ভজত1মভীদং ॥ 

এ তিনে ভিলমাত্র ভেদ বুদ্ধি যার। 

সেই অপন্বাধে তার নাঠিক নিস্তার ॥ 

সনাতন গোসাগ্রির প্রেম পু যাঁর দেহ। 

এ সব রহন্য কথা বুঝিব বা কেহ ॥ 

শ্রীকপের সঙ্গে যার সখ্য ব্যবহার । 

ভাহাঁতে এবখ্যাত আছে সকল সংসার ॥ 

শরীর] মণ এক জীবন তাহার । 

হেন গোস্বামীর পদে কোটি নমস্কার ॥ 

শ্রীদৈবকী নন্দন কৈল টবফব বল্দম1 ৷ 

তাহাঁতেই এই বাক্য করিল রচন। ॥ 

বন্দিব গোপাল ভট্ট বুন্দাঁবন মাঝে । 

রূপ সনাতন সঙ্গে বার সতত বিন্বাজে ॥ 

এই বাক্য সবত্র আঁছকে প্রকাশ । 
এক করি জান তিনে করিয়া! বিশ্বাস ॥ 
এই ত কহিল ভট গোহ্বামীর প্রসঙ্গ । 

যাহার শ্রবণে বাটে প্রেমের তর ॥ 

এবে ত কহিযে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা । 

যাহার শ্রবণে ঘুচে হদয়ের বাখা ॥ 



কর্ণানন্ব ৪৯৫ 

€* (খ) তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার । 

১্রন্ধা স্তর গাথি পর কণ্ঠে রত্বহার৯ ॥ 

এত কহি নবরত্ব শ্লোক থে কছিল। 

তাহ। শুনি রাজার মনে সখ বড় পাইল ॥ 
কর্ণানন্দ কথ! এই রসের নির্ধ্যাস। 

শ্রবণ পরশে ভক্ভের জন্তে প্রেমোলাস ॥ 

কর্ণানন্দ রম কছে যছুনাথ দীস। 

গ্রীল গোন্বামীর পত্রিক। শ্রবণ এবং শ্রাগোপাল ভট্ট গোস্বামীর 

সহিত মিলন নামক পঞ্চম নিষ্যাস ॥ 

॥ বন্ঠ নির্যটাস ॥ 

ভয় জয় মহ! প্রভূ জয় কপ সিন্ধু। 

জয় জয় নিত্যানন্দ অখিলের বন্ধু ॥ 

জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ভক্তগণ রাঁজ। 
তোমা সভা স্মরণে হয় বাঞ্তা সব কাজ ॥ 

এবে মে কহিয়ে প্রভৃর প্রতিজ্ঞার কথা। 

যাহার শ্রবণে ঘৃচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ 

প্রভুর প্রতিজ। ন্লোক করছ শ্রবণে। 

করহ শ্রবণ তা কর্ণ রসায়নে ॥ 

তথাহি। শুদ্ধং ন্বাত্বত তত্মমত্র ভগবানুত্তাব্য শক্তৈ কয়া 
শ্রূপাভিয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ শ্বশক্তান্থয়া। 
স্রিমহ্িপ্রকূলে হমলে প্রকটয়ন শ্রীীনিবাসাভিধং 

লীল! সম্বরণং শ্বপ্তং সবিদ্ধে নীলাচলেশ্রীপ্রভূঃ ॥ ১ ॥ 

গন্ধ ভ্ীপুরুযোত্তমং কৃতঃমতি শ্ষীনিবাসপ্রতুঃ 

শচৈতন্তন্ত কপাছধের্জনমূগাদ্ছুত! তিরোধানতাম্। 
 ছঃখোঘৈঃ ল মুহুমূখহ-_-ভগবান দৃষ্টাইয়ং ভক্ত ব্যথা 

মাস্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদম্ প্লে সমাদিষ্টবান ॥ ২ | 

.১,১। পাঠান্তর “বত্ব করি পর কে নবরত্ব হার” বঃ পৃঃ সং পৃঃ ১০৫ 



৪9১৯৬ 

৫১ (ক) 

বৈষস্ঘ সাহিত্য ও যছুনন্দন 

ত্বাং তাবজ্জনিতে! মমৈব নিজয়া শক্জ্যোতি তুর্ণঃ ব্রজ 
জীবৃন্দাবনমত্র সম্তি কৃতিনঃ শ্রীরপজীবাদয়: | 

আদিষ্টাঃ পুরতস্তযমী সন্তি ময়! তদ-প্রথরাশ্পশে 

নিংসন্দেহতয়! গৃহাঁপ তদমং গোৌঁড়ে জনান ক্ষিয় | ৩ ॥ 

ইত্যাদেশমবাপ্য তন্তগবতঃ শ্রীতীনিবাসপুনং 
শ্রীবৃন্দাবনকুণ্ পু সযমাদৃষ্টে ট মনঃ সংদধে |: 
শ্রত্বাথ] প্রকট ব্বমন্রভবতাঁং গোম্বামীনাং শোঁকতো 

হ1 হেত্য1 কুলচিত্ত বৃত্তির পতনর্নার্গাত্তরে মৃষিহতঃ ॥ ৪ ॥ 

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনের সহতে শ্রীরূপ নামাদয়ঃ 

প্রোচুস্তং নহিতে বিষাদ সমক্ো৷ গোপালভট্টোতস্তি ঘৎ। 
তম্মান্মব্রবরং গৃহাণ সকলান গ্রন্থং শ্বথাস্থতরুতাম্ 

গত্বা গোড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং টৈষুবান শিক্ষয় ॥ ৫ ॥ 

ইত্যাদেশরসামৃতাল্প,তমন। বুন্দাবনাস্তগগতো৷ 
ভক্ত্যাদায় স ম ত্রতত্বমধিলং গোপাল ভট্ট প্রভোঃ । 
তদদগ্রস্থাদিবিচারূচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা 

তেন প্রেমভরেণ গৌড় গমনে তং প্রত্যুবাচোঁৎস্থকঃ ॥ ৬ ॥ 

রাঁধাকষ্ পদারবিন্দুষুগল প্রাপ্ডেঃ প্রসাদনতে । 

মংস্মন্ধভৃতাং ভবিষ্তি যদি প্রাং প্রঘাস্ঠাম্যহং 
নোচেদ যামি কিমর্থমেতদ খিলং শ্রহ্বাতিহর্ষোদয়াতে 

গোম্বামীবরা স্ঞদর্থমুদণ্ড গোবিন্দপান্লিধ্যকং ॥ ৭ ॥ 

শ্রীগোবিন্দ পদাঁরাবিন্দ যুগল ধ্যানৈকতানাত্মানা- 
মাঁদেশং সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রঞ্জীনিবাসাশ্রয়াৎ। 

এত দ্ধেয়তয় ময়ায়মবনীমাস্বাদিতঃ সাম্প্রতং 

তন্মাদেগৌড়মলং প্রয়াতু ভবতাং কিং চিত্তয়া্রানয়! ॥ ৮7 

শ্ীগোবিন্দ মুখেন্দুনির্গতমিদং পীন্থ! নিদেশা স্বৃতং 
তং গ্রোস্বামীগণং প্রসন্মমানসং নত্থ্য পরিক্রম্য চ 

ভক্ত গ্রন্থয়ং প্রগৃহ কুতুকানির্গত্য গোঁড়ক্ষিতৌ 
করুণৈক নিধিঃ সদা বিজয়ন্ে শীত্ীনিবাস প্রঃ ॥ ৯ ॥ 



€১ (খ) 

কর্ণানন্দ 

শুদ্ধ ব্রজের লীল! গৌঁড়ে করিতে প্রকাশ । 
শ্ীরপের শক্কি হেতু মনে উল্লাস ॥ 

এক শক্তি প্রকাশিল! রূপে শক্তি দিয়! । 
গ্রন্থ প্রকাশিল! অতি আনন্দ পাইয়া ॥ 

নিজ মনোবৃত্তি গোঁড়ে করিতে প্রকাশ । 

বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ ॥ 

হেন সেই মহাবস্ত করিতে প্রকাশ । 

আর শক্তি দ্বারে প্রকট নাম প্ীনিবাল ॥ 

বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি । 
কে বুঝিতে পারে সে ঠতন্ত মনোবৃত্তি ॥ 

নীলাচলে মহাপ্রতুর প্রকট বিহার । 
মনে ইচ্ছা হইল প্রকট চরণ দেখিবার ॥ 

সকল ত্যজিয়। প্রভূ করিল গমন । 

শ্রী পদাশ্রয় হেতু নিবেদিল1 মন ॥ 

মনে অভিলাব করি যাইতে যাইতে । 

প্রভূ অদর্শন বার্তা পাইলেন পথে ॥ 

শ্রবণ মাত্র মৃচ্ছ? হইয়া পড়িলা ভূমিতে । 

তুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে ॥ 

ক্ষেণেক্ষেণে মুচ্ছ? হয় ক্ষেপে অচেতন । 

ক্ষেপে হাহাকার করি করয়ে রোদন ॥ 

১তবে মহাপ্রভূ ভক্তের হখত দেখিয়া । 

কহিতে লাগিল! প্রভু সম্মুখে আলিয়া ॥ 

আশ্বাস করিল! বহু মাথে পদ দিয়া । 

তবে কহিতে লাগিলা কথ! মধুর করিয়া ॥ 
তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ। 

দুঃখ তোয়াগিয়! শীত্র ঘাহ বৃন্দাবন ॥ 

শ্রীরূপ সনাতন যাহা করেন বসতি । 

রাধাকু্ণ লীলা গ্রন্থ বিস্তারিল। তথি ॥ 

১০১ বঃ পৃঃ সং পৃঃ ১০৮ হইতে চরণ তিনটি উদ্ধৃত । 
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৯৮ 

«২ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সেই সব গ্রন্থ লইয়া গোৌঁড়েত প্রকাশে । 
বিতরণ কর তাহ। মনের উলাসে ! 

তরে বাক্যাম্বত রদ আদেশ পাইয়া! ॥ 
চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥ 

শ্রীবন্দাবনে তবে করিলা গমনে । 

কুঙে পুঙ্জে শোভা তাঁত দেখিব নয়নে ॥ 

জ্ীমথুরা মগ্ডলে যাইয়া] উত্তরিল! | 

দুই ভাইর অপ্রকট তাহাই শুনিলা ॥ 

শুনিয়াই মাত্র গুভূ আছাড় খাইয্সা। । 
য়োদন কর এ অতি উচ্চত করিয়া ॥ 

ক্ষেপে উঠে ক্ষেণে পরে আছাড় খাইয়া । 

হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়! ॥ 

যদি ছুই ভাইব্ নহিল দরশন । 

তবে আর জীবনের কিবা প্রয়োজন £ 

মনে নির্ধাবিয়া ইহ নিশ্চয়ে কিয়া । 

পড়িয়াছেন বুক্ষভলে অচৈতন্য হঞলা ॥ 

তবে ছুই ভাই ভক্তের হহখ দেখি । 

দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সখী ॥ 

কহিছেন প্রভু যাথে চরণ ধরিয়া । 

দেখহ আমারে তুমি নয়ান ভরিস্কা ॥ 

শ্রূপ সনাতন শোভ। দেখিয়া নয়নে ॥ 
যে আনন্দ হেল তাহা ন। ঘাকস কহনে ॥ 

কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ । 

তোমাতেই উদ্ধান্ধ হব দীনহীন মন্দ ॥ 

শোক ত্যাগ করি শীত্র করহ গমন । 

শ্রভট গোঁসাগ্রিন্ি আশ্রক্স করহ চরণ ॥ 

তার স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কিবা যে তুমি ॥ 

সেই ভ্বারে মোত্স কপা কি কহিব আমি ॥ 



কর্ণানন্দ 

গ্রন্থরাঁশি লইক়। তুমি গৌঁড়েতে যাইব! 
কলি হত জীব তুমি উদ্ধার কন্িধ। 1 

এই রসাসষৃত বাক্য পাইয়া আদেশে । 
বুন্দাবনে গমন করিলা পাইয়া প্রত্যাদেশে ॥ 

যাইয়া দেখে ভীগোহ্বাহীর চরশ। 

ভূমিতে পড়িয়া বহু করিলা স্তবন ॥ 

মোরে রুপা কর প্রভূ সদয় হইয়া । 

ক্ুভার্থ করহ প্রভু দেহ পদ ছায়া! ॥ 

ছুই ভাইর আজ্ঞা প্রভূ সব নিবেদিল! । 

যে লাগি গমন সকল জানিল! ॥ 

শুনিয়াত গোন্বামীর সম্ভোব অপার । 

পরবাঙে পুলক নেত্রে বহে জলধার ॥ 

শুন শ্রানিবাস তুমি আমার জীবন । 
তোম! দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারুণ ॥ 

তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন । 

তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥ 

এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহান্তের লিখন । 
তোমা লাগি বাখিক্সাছি করিয়া যতন ॥ 

দেখহ নয়ন ভরি গুভুর হত্তের অক্ষর । 

তোমার সৌভাগ্য বাপু বাঁক্য অগোচর ॥ 

আর মহাপ্রভুর বসিবার আসন । 

ভোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন ॥ 

মহাপ্রভু দত্ত যেই আসনে বসিয়া | 
মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঁঞা & 

আসনে বমি তারে কৈল মন্ত্র দীক্ষা | 

গ্রন্থাবলী দিয়] তবে করাইল শিক্ষা! ॥ 

গ্রন্থেতে নিপুণ যবে গ্রভু মোর হইলা ! 

দেখিয়াত সব গোসাঞ্জিন সন্তোষ পাইলা ॥ 



৫২ (খ) 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যছনন্দন 

আজ্ঞ! করিলেন তুমি গৌর দেশে বাহু । 
জীজীবের আজ্ঞা! ইথে নাহিক সন্দেহ ॥ 

জ্রজীব কহেন শুন আচাধ্য মহাশয় | 

মহাপ্রভুর আজ্ঞা যেই জানিহ নিশ্চয় এ 

পুর্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে । 

পত্রী পাঠাইল! শ্রীনীলাচল হইতে ॥ 

পত্রী দেখি মোর প্রভূ কাম্দিতে লাঁগিল। । 

কান্দিভে কান্দিতে প্রভু মোর ভাবিতে লাগিল ॥ 

প্রেম রূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস । 

দেখিতে না পাইব বিধি করিল নাশ ॥ 
মোর প্রতি কহিল! গোসাঞ্ি হইয়া! সদয় । 

শ্রনিবাসে সমপিয়া যত গ্রস্থচয় ॥ 

এই গ্রস্থ লইয়া তুমি গৌড় দেশে যাহ । 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা! যাতে গ্রস্থরাশি লেহ ॥ 

তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিল। ৷ 

প্রভুর সঙ্গে রহি মোর মনে ইহ] ছিলা ॥ 

শ্রীবৃন্দাবনে বাস আদ্ব প্রভুর সেবন । 

ইহু। ছাড়ি কেমনে গোৌড়ে করিব গমন ॥ 

গুরু আজ্ঞা বলবান ইথে অন্য নয়। 

নিজ মনোরথ কথা তবে নিবেদয় ॥ 

নিশ্চয় করিয়া! যদ্দি 'বাব গোঁড় দেশে | 
তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সম্তোষে ॥ 

আমার লহ্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন। 

সেই সে পাইব াধাকষ্ের চরণ ॥ 

আজ কর সবে মোরে সময় হইয়া | 

নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়! ॥ 

উহা শুনি গোসাঞ্রি সব আনন্দ অপার । 

নয়নেতে প্রেমধারা বছে অনিবার ॥ 



€ঙ (ক) 

ক্ণান্দ ৫০১ 
গোসাঞ্ি সব একত্র হইয়া গোঁবিন্দ নিকটে । 

নিবেদন করে সবে করি কর পুটে 
শ্রীভট গোসাঞ্রিঃ আর শ্রীদাস রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোসাঞ্ি আর ভট্ট রঘুনাথ ॥ 
লোকনাথ গোনসাঞ্িঃ আর ভূগর্ভ ঠাকুর । 

গোবিন্দের প্রার্থন। সবে করিল! প্রচুর ॥ 

শ্রগোবিন্দ পদ যুগ ধ্যান চিত্তে করি। 

এই আজ শ্নিবাসে দেহ কপ! করি ॥ 

ইহর স্থন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন । 
সেই সে পাইব রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥ 

এই নিবেদন সবে করিলা সন্ভোষে। 
নাহ! শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশে ॥ 

রস আস্বাদন হেতু গোঁড়ে অবতার। 
আস্বাদন কৈল বিবিধ প্রকার ॥ 

যে লাগিয়া অবতীর্ণ জানহ কারণ। 

ভাঁমাইল! সব জনে দিয় প্রেমধন ॥ 

মোর শক্তিতে জয় ইহার করিল৷ প্রকাশ । 
প্রেম রূপ জন্মাইল নাঁম শ্রীনিবাস ॥ 

ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধারৰ যেই জন। 

সেই সে পাইব রাধারফ্ের চরণ ॥ 

শ্রগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞাম্বত পাইয়া । 

শ্নিলেন সবে মিলি শ্রবণ পাতিয়া ॥ 

শীষ গৌড়ে সবে ইহাতে দেহ পাঠাইয়া। 
গমন করুন ইহে গ্রন্থ রাশি লইয়া! ॥ 

তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি। 
ভূমে পড়ি কান্দে বনু ফুকারি ফুকারি ॥ 

সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাটি গেল চিতে। 

যে আনন্দ হইল তাহ। কে পারে কছিতে ॥ 



৫০২ বৈষ্ণব সাহিত) ও যহনন্দন 

মোর ১গ্রতু শ্রগোবিন্দের আজ্ঞাম্বত পাইয়া । 

বলিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচম্দ্র চাঁঞা ॥ 

তথাহি পদং। রাগ সুছাই 
বধ টাদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গে! কেনা কুন্দল ছুটি আখি। 
দ্বেধিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করেগে! সেইসে পরাণ তার সাথি ॥ ১ 

রতন কাটিয়া কেবা, যতন করিয়।! গো, কে ন! গটিয়া দিল কানে । 

ষনের সহিত মোর, এ পাচ পরাঁণি গোঃ যোগী হইলাম ও হরি ধেয়ানে [২ 
নাঁদিকা উপরে শোভে, এ গজ মুকুতা গো, সোনায় মণ্তিত তার পাশে । 

বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিক। গো, মেঘের আড়ালে থাকি ছাসে ॥ ৩ 

€৬(খ) সন্দর কপালে শোতে, কিবা স্বন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি।; 

হিয্বার ভিতরে মোর, ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরের পাতি ॥ ৪ 

মদন ফাদ ও না চড়ার টালনি গো, উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা 

এ বুক ভরিয়া মুগ, উহা না দেখিন্ন গো» এই বড় মরমের ব্যথা ॥ ৫ 
কেমন মধুর রসে, সে না বোঁলখানি গো, হাতের উপরে লাগি পাঙ। 
তেমন করিয়। যদি বিধাত। গড়িল গো, ভাঙ্গিয়। ভালিয়! তাহ] খাও ॥ ৬ 
করি বর কর জিনি বাহুর বলনি গে, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে । 

প্রধীবন বনের পাখি, পিয়াসে মরয়ে গো, তাহার পরশ রস মাঁগে ॥ ৭ 
অমিয়! মাখন কিবা, চন্দন তিলক গে, কপালে সাজিয়৷ দিল কে। 

নিরখিয়া চাদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জিয়ে সে ॥ ৮ 
চরণে নূপুর ধ্বনি, খঞ্ন রব জিনি গে।, গমন মন্থর গজমাতা। | 

অমিয়া রসের ভালে, ডুবল তাহে শ্রীনবান গো, প্রেমসিন্ধু গঢ্প বিধাতা ॥ ৯ 

আম্বার্দিয়া অন্তান্তে গল। ধরিয়! রোদন । 

যে আনন্দ হৈল তাহা বণিব কোন জন ॥ 

মোর প্রভু যথা যোগ্য সবাকারে ॥ 

দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেমের সাগরে ॥ 

কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি । 

সবাকারে হইলেন রুপা গোঁড়ে ব্যবস্থিতি ॥ 

১। হপ্রডূ, শক বঃ নঃ গঃ মই ২২৮৯৫ পুধিতে নাই, বঃ পুঃ সং পুর্ষিতভে জাছে। 



€৪ (ক) 

কর্ণানন্দ 

তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রী পুরোছিত । 

গোঁবিন্দেরে শয়ন করাইয়া আনন্দিত ॥ 

আজ্ঞামাল! গোবিন্দের আনিয়! ধরি দিল। 

আনন্দিত হইয়1 লবে প্রভুর গলে দিল ॥ 

প্রসাদ যাল। পাইয়া প্রভুর বাড়িল আনন্দ। 

প্রসাদ ভোজন মবে করিলা স্বচ্ছন্দ ॥ 

ভাগুল তুলীমাঁলা সবাকারে দিল] । 
তবে সবে মিলি নিজ বানারে আইল। ॥ 

আর দ্রিনে লবে একত্র যবে হইলা। 

মোর গ্রতু প্রতি তবে আজ্ঞ| যে করিল] ॥ 

শুন শ্রীনিবাস গৌঁড়ে করছ গমন । 
গ্রন্থ রাঁশি লহ তুমি করিয়া যতন ॥ 

ীতট গোস্বামী কহে শুন বচন আমার। 

সবে মিলি শুন এই প্রতুর ব্যবহার ॥ 

এত কহি গোম্বামীর মনের উল্লাস । 

আনিয়া! ধরিলা প্রতৃর বে পীন বহ্র্বাস ॥ 

মোর প্রতূর মাথে তাহা বান্ধিয়াত দিল । 

দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে এই আজ! দিল | 

মোর প্রতু প্রসাদ বস্থ কৌপীন বহির্বাস। 
শ্রীনিকসে দিতে আজ! অত্যন্ত উল্লাম॥ 

পুন আজন্া হইল তাহা শুনহ ত্বরে। 

তোমার কৃপায় মোর কপ! জানাইবা তারে ॥ 

এসব প্রন্ঙ্গ কথ| কহিলা দুইজনে । 

শ্ররপ সহিত কথ| ক হিলুউ লনাতনে ॥ 

তবে ছুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া । 

কত সুখ উপজিল প্রেম পূর্ণ হিএা ॥ 

এত শুনি বত গোঁসাঞ্ি আনন্দ হইল । 

গোঁড়ে আইবার লাগি অনুমতি দিল! 



প্৮৪ 

৫৪ (খ) 

বৈষ্ব সাহিত্য ও বছুনন্দন 

তাহা! শুনি প্রভু মোৰ শ্ভউ গোম্যামীরে 

শ্রীগুণ মঞ্জরী রূপে তাহে বর্ণন আঁচনে ॥ 

তথাহছি পদদং। 

প্রেমক পুগ্তরী শুন গুণ মঞ্জরী 

তু সে সকল শুভদাঁই। 
তুহারি গুণগণ চিন্তই অশুক্ষণ 

মঝু মন ব্রহল বিকাই 
হব্সি হরি কবে মোর শুভদ্দিন তোয়। 

কিশোরী কিশোর পদ্দ মিলন সম্পঙ্জ 

তুয়৷ সনে মিলব মোয় ॥ 

হেরি কাতর জন কর রুপা নিরীক্ষণ 

নিজ গুণে পুরবি আশে । 
তো বিহু নব ঘন বিন্দু বর্ষণ 

কে বোড়ই পাঁপিহ। পিক্সাসে ॥ 

তু সেকেবলগতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি 

মঝু মনে হই পরমাঁণে । 
কহই কাতর ভাসে পুনঃ পুনঃ শুনিবাসে 

করুণায় কর অবধানে ॥১॥ 

তুঁহ গুণ মঞ্ন্নী রূপে শুপে আগরী 

মধুর মাধুরী গুণ ধাম|। 

ব্রজ নব যুব ছন্ধ প্রেম সেবা! নিরবন্দ 

বরণ উজ্ছ্বল তন্ত শ্যাম । 

কি কহব তুয়! যশ রহু সে তুহানি বশ 
হৃদয় নিশ্চয় মঝু জানে ॥ 

আপন অন্ুগ কন্ি করুণা কটাক্ষ হেরি 

সেবা সম্পদ ক দানে ॥ 



৫৫ (ক) 

কর্ণানন্দ ৫০৫ 

হোই বামন তচ চাদ ধরিব যন্ধু 

মঝু মনে হই অভিলাসে। 

এজন কুপন অতি তুহছ সেকেবল গতি 

নিজ গুণে পৃূরবি আশে ॥ 

উর্ধ অঞ্জলি করি দশনে দশনে তৃণ ধরি 

নিবেদছ বারছু বারে। 

শ্রীনিবাস দাস নামে প্রেম €সবা বজধামে 

প্রার্থই তুয়া পরিবারে ॥ ২ ॥ 

প্রভু ৰবে এই পদ করিল৷ বর্ণনে। 

সবে আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥ 

পদ শুনি সবেই পরম হরিষে ! 

শ্ীদাস গোশ্বামী বড় পাইল সন্তোষে ॥ 
ধন্ত ধন্য বলি গ্রভূকে করিলেন কোলে । 

ভিজাইল! সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 

শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে। 

তোম। দেখিবার লাগি ছুভাইর আদেশে ॥ 

শ্রীকুড ছাড়িয়া আমি না যাই একক্ষণ। 
তোম! দেখিবারে লাগি হেথা আগমন । 

ফেন শুনিলাডতে দেখিলঙ নয়নে । 

তোমার ভাগ্যের সীমা কছিব কোন জনে ॥ 

শ্রীরূপ বিচ্ছেদে মোর শরীর জড়সড়। 

সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়ায়ে অন্তর ॥ 

দুভাই বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নান্সি | 
দেখিয়া জুড়ায় তুম! গুণের মাধুরী ॥ 
ষেব! স্থথে ছিলাম আমি হহার দশনে। 

সেই স্থখ লত্য ইবে তোমার মিলনে ॥ 

এই দেখ প্রত দণ্ড গোবদ্ধন শিল]। 
পরশ করাইল! তাহারে শিলা গুঞাঁমাঁল! ॥ 



বৈষ্ণব লাহিত্য ও যছুনন্দন 

তোমা লাগি মহাগুভুর হস্তে লিখন । 

সবাই দেখিলা তাহা করিয়া যতন ॥ 
তোম! লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামত ধ্বনি । 

তোম। লাগি ছুই ভাই কহিল! এই বাণী ॥ 

তোম। লাশ এই যত গ্রন্থের প্রকাশ । 

তোঁম। দেখিবারে ছিল সবার অভিলাষ ॥ 

শতভট গোস্বামীর যাতে কপার ভাজন । 

অনাক্সাসে প্রাপ্তি তারে এই সবধন ॥ 

শ্রীভটউ গোম্বামী শ্রীদাস গোশ্বামীর সঙ্গে ৷ 

আন্ন্দ তরঙ্গে ছু হে ধরিতে নারে অঙ্গে ॥ 

মহাপ্রভুর দত্ত বস্ম কৌপীন বহিবাসে । 
মস্ডকে তুলিয়া দিল পরম হপ্রিষে ॥ 

গোবিন্দের প্রসাদীমালা আনিয়া দিল গলে । 

শ্রীবংংশীবদন শালগ্রাম দিলা সেই কালে ॥ 

আনীবাঁদ করে সবে মনের আনন্দে । 

তোমার বাঞ্ছণ পুর্ণ করুন শ্রীরাধ। গোবিন্দে ॥ 
তোমার বাঞ্চ। পূণ করুন রূপ সনাতন । 

অবিলম্বে শীদ্র গৌড়ে করহ গমন ॥ 
তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া । 

»সবারে বন্দিল তবে আনন্দ পাইয়া ॥ 

সবাকারে অনুমাতি লইয়। মন্তকে ৷ 

বত ব্রর্গবাসী গণে বন্দিল। প্রত্যেকে ॥ 

মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়।৯ | 

গোড়েখে গমন শীস্র মন নিবেসিয়। ॥ 
গোস্বামী সকল তবে অন্রব্রজী আইলা । 
শত ব্রজবাসপী তার সেই চলিল! ॥ 

এক ক্রোশ অনুতব্রঅজ আইলা বখন । 

সবাকার উৎ্কণা আসি হইল তখন ॥ 
১-৯ অতিরিক্ত চরণ চারিটি বঃ পুঃ সং পৃঃ ১১৭ হইতে গৃহীত । 



€৫ (খ) 

কর্ণানন্ছ ৪৯৭ 

হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিল । 

নিধি দিয়া কেন পুন হরিয়! লইল। ॥ 

সেকালের বিচ্ছেদ কেবা করিব বর্ণম। 

পশ্পক্ষী আদ করি করিলা ক্রন্দন ॥ 

নিবিত্ত হইয়৷ সবে কিছু হইলা স্থিরে । 

প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে ॥ 

শুন গুন শ্রুনিবাস কহিয়ে তোমারে । 

নিবিদ্ে আইস তৃমি গোঁড় নগরে ॥ 

ইহো গেড় আইলা গোস্বামী গেলা বুন্দাবন । 
পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ 

যে প্রকারে গৌড় দেশ করিলা গমন। 
প্রেম বিলাস গ্রস্থ আছে বিস্তার বর্ণন ॥ 

লিখিলেন সেই গ্রন্থ শ্রীজাহৃবা আদেশে | 

গ্রন্থ প্রকাশিল। তাথে নিত্যানন্দ দানে | 

তাহাতে বিস্তার আছে এসব প্রসঙ্গ । 

অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ ॥ 

প্রস্থ লইয়া প্রভু মোর আইল! গৌড় দেশে । 
তাহাতেই তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে ॥ 

যেবা প্রতিজ্ঞ করি প্রতু মোর আইল! । 

তাহার কারণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিল। ॥ 

ষে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রত তার এই সাক্ষী। 

সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভূ তোমাতেই দেখি ॥ 

তুমি ভাই পদ যবে করিল! বনি। | রর 

তাহাতেই এই বাক্য করিয়াছি সুচন ॥ 

দুই পদে দুই কথা করিয়াছি প্রকাশ । 
কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নিধ্যান ॥ 



৫৬ (ক) 

ইক স্্হিত্্য ও যছুনন্দন 

তথাহি পদং 

রাধ! পদে সুধা পাশি নে পদে করিল দাসী 

গোরাপদে বাধি দিল চিত। 

শ্ীরাধা রমণ সহ দেখাইল কুঞ্ গৃহ 
দেখাইলা হু প্রেমরীত ॥ 

আর পদে দেখাইল আপন ব্যবহার । 
কি কহিব এই তোমার আচার বিচার ॥ 

বসিয়া থাঁকিয়ে যবে আসিয়! উঠায় তবে 

লইয়। যায় যমুনার তীর ॥ 

কি করিতে কিন করি সদাই ঝুড়িয়া মরি 
তিলেক এ নাহি বহি স্থির ॥ 

আপনার কথা ভাই কহিলা আপনে । 

তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কোন জনে ॥ 

তোমার প্রতি মোর প্রভু করিয়াছেন দীক্ষা! । 

আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা ॥ 

নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভু পদ সার ॥ 

ভার কপাই তুমার দশা উপজিল। 

তোমার সঙ্গেতে আমি স্থখ বড় পাইল ॥ 

সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা | 

অনস্ত অপার তার কে করিবে লেখা ॥ 

নির্জনে রহিয়। রাজারে শিক্ষা দিল । 

ছুই মাস রহি বাজায় সব শুনাইল ॥ 

শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজ দিয় । 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইক়। ! 

রামচন্দ্র সঙ্গে রাজ। পাইল আনন্দ । 

সদ। কৃষ্ণ কথ! কহে বহিলা স্ৰচ্ছন্দ ॥ 

এইত কহিল শ্।আচাধ্য গুণ গান । 

ভাগ্যবান জনে ইহা, করয়ে শ্রবণ ॥ 



€৬ (খ) 

কর্ণানন্দ ৫৯০ 

শুদ্ধ চিত হইয়! যেবা এই কথ। শুনে । 
তার পদ রজ কর মণ্ুকে ভূষণে ॥ 

শ্ীরামচজ্্র পদে মোর কোটি নমস্কার ৷ 

ষার মুখে শুনিল রাজ সিদ্ধান্তের সার ॥ 

দয় কর অহে প্রভু রামচক্জের নাথ। 

করুণ করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ 

স্বগনে করুণ। ( কর ) শ্রীআচাধ্য ঠাকুর । 

জন্মে জন্মে হও তোমার উচ্চিষ্টের কুকুর | 

উচ্ছিষ্টের কুকুর হইয়1 রহিব সেই স্থানে । 

কতু যদি দয়া কর নয়নের কোণে ॥ 

দয় কর অহে প্রভু সদয় অস্তরে | 

জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়! পরিকরে ॥ 

তোম!র প্রতিজ্ঞ! শুনি মনের উল্লাস। 

নিজ গুণে দয় করি পৃর মোর আশ ॥ 

কৃপা কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধু। 

পাতকীর ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু ॥ 

দৃস্তে তৃপ ধরি আমি এই মাত্র চাঁড। 

জন্মে জন্মে তুয়া পরিকরে বিকাঙ 4 

তুয়া পদে অহে-প্রভু কি কহিব আর । 

অধম দুর্গত জনে কর অঙ্গীকার ॥ 

গলে বন্ত দস্তে তৃণ কর জোর করি । 

নিবেদন করে! প্রভূ দেহ কপা করি ॥ 

নিশি দিশি তুয় গুণ হৃদয়ে আমার । 
সদাই অন্তরে ক্ফুতি চরণ তোমার ॥ 

পাতকীর ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 

অতএব উদ্ধার প্রভূ মো হেন ছুরাচার ॥ 

দয়! কর অহে প্রভু লইন্থ শরণ। 

কপ। করি কর প্রতু বাঞ্চিত পুরণ ॥ . 



৫১৬ 

€৭ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

মুশ্রিৎ ছার হীন বুদ্ধি নিবেদদিব কত॥ 
নিজ চিত্তে বুঝি কর ঘেবা মনোনীত ॥ 

নিগ্রহ করহ প্রভু কিবা অন্গগ্রহ ৷ 

গ মাঝে বুঝি দেখ আর নাহি কেছ॥ 
তুয়া বিচ্চ অহ্বে প্রভু নাহি গতি। 

দীন হীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি ॥ 

দৈবক্রমে অন্য জন্ম বদি হয় মোর । 

সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর ॥ 
বহু ভাগ্য তুয়া পর্িিকরে জনমিয়! । 
আশ পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়] ॥ 

তবে পুর্ণ হয় এ্সু মনের অভিলাষ । 

জন্মে জন্মে হও প্রভু তোমার দাসের দাস ॥ 

সম্বরণ কৰি চিত্তে নিজ দোবে দেখিয়া] । 

তথাপিহ তোমার গুণে হীন বল হইয়। ॥ 

কত পান্পী উদ্ধান্রিলে করুণা বাতাসে । 

পাতকী অবধি প্রভু রহছিলেন শেষে ॥ 

হেন জনে উদ্ধারিয়। দেখায় নিজবল । 

পাঁতন্ঠী উদ্ধার নাম তবে সে সফল ॥ 

নিবারণ কি যদ্দি আপনাক্স ক্ষোভে । 

তথাপিয় তোমার গুণে উপজয়ে লোভে ॥ 

সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি। 
তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এই মাত্র জানি ॥ 

কৃপা কৰি পুর্ণ কর আমার বন্ধন ! 

এ দীন হুঃখী ত জনের এই নিবেদন ॥ 

বৈষ্ণব গোসাঞ্িও মোর পতিত পাঁবন। 
কপা কৰি দেহ প্রভু চরণে শরণ ॥ 

অদর্শন দরশী চিত্ত ভোম। সভাকার । 

অতএব দোব কিছু না লবে আমার ॥ 
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নিজ হিয়া! হিত নাহি জানি ভাল যতে। 

তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ম করিতে ॥ 

বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ । 

তবে ঘে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে ॥ 

দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ। 

দস্তে তৃণ ধরি করে! এই নিবেদন ॥ 

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রামতী নিকটে । 
সদাই আনন্দে ভাসি জাঙ্কবীর তটে ॥ 

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে । 

' বৈশাখ মাসেতে আর পুণিমা দিবসে ॥ 

নিজ প্রভুর পাদপন্স মস্তকে করিয়া । 

সম্পূর্ণ করিলাঙ ওস্থ শুন মন দিয়া ॥ 

শ্রীরুষ্ চৈতন্য প্রভুর দাসের দাস। 
তার দাসের দাস এ যতুনাথ দাপ ॥ 

গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাঁণীর মনের আনন্দ । 

জী মুখে রাখিল! নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥ 

শ্রীমতী শ্বগণে গ্রন্থ করে আস্বাদন । 

পুলকে পুণিত দেহ অশ্রু অলঙন ॥ 

পুন শ্রীমতী কহে মন্তকে পদ দিয়া। 

১কহিতে লাগিল! কিছু হাসিয়া হাসিয়া! ॥ 

মোর কর্ণ তৃষ্ধ কলা গ্রন্থ শুনাইয়1১ 

€৭ (খ) শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ 

শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে । 

বড়ই আনন্দ মোর যাহ! শুনিবারে ॥ 

কবিরাজের গণ আর চক্রব ভার গণ। 

ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥ 

তবে মুঞ্রি প্রভু পদে করিয়া বিনতি | 

ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্ততি | 

১০১ চরণ দুইটি বঃ পুঃ সং পুঁবিতে ১১৯ হইতে গৃহীত। 



৫২ 

৫৮ (+*) 

বৈঝব সহিত্য ও ফহুনন্দন 

প্রভু আজ! শিরে ধরি আনন্দিত মন । 
লিখিয়ে প্রভুর আজ! করিতে পালন | 

অষ্ট কবিরাঁজ আর চক্রবর্তী ছয়। 

পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহ৷ সবেই জানয় ॥ 
প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়ে বর্ণন। 

পশ্চাতে কহিব অন্ত কবিরাজের গণ ॥ 

কবিরাজের জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচজ্্র কবিরাজ । 

ব্যক্ত হইয়! আছে ধিছো। জগতের মাঝ ॥ 

ভাহার অনুজ প্ী কবিরাজ গোবিন্দ । 

যাহার চরিত্র রমে জগৎ আনন্দ ॥ 

তবে শ্রী কর্ণপুর কবিরাজ ঠাকুর। 
বণিয়াছেন প্রভুর গ্রণ করিয়া প্রচুর ॥ 
তবে কহি শ্রা নুসিংহ কবিরাজ ঠাকুর । 
ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ 

শ্রীভগবান কবিরাজ মধুর আশয়। 
প্রভু পদ বিন্থ যিহে৷ অন্য না৷ জানয় ॥ 

শ্রী বল্লবীদ্দাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত। 
প্রভু পদ সেবা বিন্ু নাহি আর কৃত্য ॥ 

শ্রগোপী রমণ কবিরাজ ঠাকুর । 

বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ 

তবে কহি কবিরাজ শ্রী গোকুলানন্দ 

নিরন্তর ভাবে যিহে। প্রভু পদছন্ ॥ 

এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন। 
অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ 

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ | 

প্রভূ পাদদপন্ধে যিহে হয় মত্ত ভূঙ্গ ॥ 

*ছ* ৫৮ কন্খ পত্র বঃ নঃ গ্রঃ মং ২২৮৯৫ পু'থিতে নাই। এইপত্রবঃ পুঃসং পুষি হইতে 

উদ্ধ ত। 
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শ্রীবান্দেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস । 
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই উল্লাস ॥ 
আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী । 

মানম সেবাতে বিহো। বড় কুতুহলী ॥ 
বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস । 

বৈষ্ণবের তুক্তশেষে বড়ই বিশ্বাস ॥ 
বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর । 

সদ অশ্রু বহে যার প্রেযাময়পূর ॥ 

তাহার সহোদর শ্রা নিমাই কবিরাজ । 

প্রভৃপদ সেবা বি নাহি আর কাজ ॥ 

স্টাম দাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র। 

স্থন্িগ্ধ মূরতি হিছ্৷ মহা বিজ্ঞ পাত্র ॥ 

শ্রীনারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর । 

তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর ॥ 

শ্রী বল্পবী কবিরাজের ছুই সহোদর । 

গ্রভূপদে নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর ॥ 

জ্যেষ্ঠ শ্রীরাম দাস কবিরাজ ঠাকুর । 

হরিনাম রত সদ! কৃষ্ণ প্রেম পুর ॥ 

তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস । 

বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই বিশ্বাস ॥ 

উনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন । 

ইহ] সবার স্মরণ মাত্র প্রেম উদ্দীপন ॥ 

তবে কহি শুন এই চক্রবর্তীর গণ। 

প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ ॥ 

চক্রবর্তী শেষ্ঠ যিহে! শ্রগোবিন্দ নাম। 
কি কহিব তার কথা সব অনুপম ॥ 

কায় মলে বাক্যেতে প্রভুর করে সেবা । 

প্রভুপদ বিন! যিহে! জানে দেবী দেবা ॥ 



৫১৪ €বঞ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

৫৮ (খ) ওভব শ্রাদদক ভুক্ট কক্টি ঘভীঙ্গায জিন । 

কাপ (বাপ 2 জল $৮% 2» 

জ্যেষ্ঠ ভীশ্যাম দাস চক্রব তী ঠাকুর । 

বড়ই প্রসিদ্ধ যিহো। রসেতে প্রচুর ॥ 

রামচন্দ্র চক্রবভণ ঠাকুর কনিষ্ঠ । 

যাহার ভজন দেখি গ্রভূ হৈল! তুষ্ট ॥ 

তবে কহি আন এবে চক্রবতী ব্যাস । 

সদাই আনন্দে রহে বিষ্ুণপুরে বাস ॥ 

আব কহি চক্রবতণ বাম কষ্ত ঠাকুর । 

সদাই আনন্দ মন চরিত্র মধুর ॥ 

তবে কহি চক্রবর্তী ভ্রগোকুলানন্দ । 

বৈষ্ণব সেবাতে যিহে। রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ 

এই ছস্স চক্রবর্তী করিল] শ্রবণ । 

অপর কহিষে তাহা শুন দিয়া মন ॥ 

মহারাজ চক্রবর্তী শ্রীবীর হাশ্বীর | 

প্রভু পদে নিষ্ঠী ধার মহাভিক্ত ধীর ॥ 

মহা গুণবস্ত শ্রীল দাস চক্রবতণ | 

হরিনাম জিহবা যার সদা থাকে স্ফৃতি 

আর ভক্ত রামচন্দ্র চক্রবতী। মহাঁশক্স । 

ভাহার অনন্ত গুণ কহিল না হক্স 

আর ভক্ত চক্রবর্তী শ্রীরাঁধা বলভ । 

লাম পর্ণ পি গত ছরলভি & 

আর ভক্ত শ্রীল দ্পঘটক চক্রবর্তী । 

রাধা রুষ্ণ লীলা রন সদা যার স্ফুক্তি ॥ 

আর ভক্ত চক্রবন্গ ঠাকুরের ঠাকুন 

প্রভূ পদে দৃঢ় রতি গুণের প্রচুর ! 

ছাদশ চক্রব'হণ এই কহিল প্রকাশ । 

যা সবার নামস্বভে প্রেমের উল্লাস ॥ 



কণানন্দ €%. 

এই সব ভাগবতের বন্দিয়। চরণ । 

পরম আনন্দে প্রভূ করিল! শ্রবণ ॥ 

শুনিয়াত শ্রীমতীর মনের আনন্দ । 

যথার্থ গ্রন্থ এই মোর কর্ণানন্দ ॥ 

£১ (ক) শ্রীমতীর আজ্ঞ! মুখ লইয়া! মস্তকে । 

পরানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুত্তকে ॥ 

কণানন্দ কথ! এই নুধার নিধ্যাস। 

শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোলাস 

শ্ররআচার্ধ্য প্রভুর কন্তা শ্রী হেমলত।। 

প্রেম কল্পবন্পী কিবা নিরামিল ধা ॥ 

মেই ছুই চরণ পদ্ম হৃদয় বিলান ॥ 
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাথ দাসে। 

ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীমাচাষ্য প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্ররাম চচ্দ্রান্ধি 

কবিরাজ চক্রনবতী বর্ণনার্দি বর্ণনং নাম ঝষ্ঠট নিধ্যাস। 

॥ সপ্তম নির্যাস ॥ 

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ । 

জয় শ্রীনিত্যানন্দ করুণ! নিধাঁন 

জয় জয় সীতা নাঁথ অদ্বৈত ঈশ্বর | 
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর গিকিকর ॥ 

জয় জয় প্রীত্বরূপ দামোদর । 

জয় জয় রামান"* এসের আকর ॥ 

জয় জয় সনাতন পতিত পাবন 

জয় জয় শ্ীগোপাল তট্টের চরণ ॥ 
জয় শীল রঘুনাথ ভট শ্রীদান গোসাঞ্চি। 
জয় জয় নদ] শ্রসীব গোসাঞ্ি। 



১ 

৫৯ (). 

বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

জগ শী আচার্ধ্য প্রভু করুণ! সাগর । 

জয্স জক্স রামচন্দ্র ছুই সহোদর ॥ 
জঙ়্ শ্রী বৈষব গোসাঞ্ি পতিত পাবন । 

দন্ডে তণ করি মাঁগে! দেহ এই ধন ॥ 
শী আচাখ্য প্রভুর পদ প্রাস্তির লালসে। 
কপ। করি পুর্ণ করো এই অভিলাসে ॥ 
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন । 

পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ & 

গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্্ হইয়া । 
অনেক করিল! কৃপা আত্রচিত্ত হইয়া! ॥ 
শুন শুন অহে পুত্র আমি কহিয়ে তোমারে । 

মোর প্রভুর পদ স্ফুত্তি তোমার অন্তরে ॥ 
তবে শমতীর ছটি চরণ ধরিয়া । 

বহু প্রণমিল মুগ্রি ভূমি লোটাইয়া ॥ 
শন শন প্রভু মোর দয়া কর মোবে। 

বড়ই সন্দেহ মোর আছয্ে অস্তরে ॥ 

কপা করি কর যছি সন্দেহ ছেদন। 

শ্রীমুখের বাক্য নি জুড়ায়ে শ্রবণ ॥ 

প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি। 

তবে সুগ্রি প্রভু পদে কহিলাম বাণী ॥ 

প্রভুর চরিত্র কথা জাহৃবী আদেশে । 

বচিলেন প্পেমবিলাম নিত্যানন্দ দাসে ॥ 

গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড় দেশে । 
তাহাঁতভেই এই বাক্য লেখিলা বিশেষে ॥ 

গ্রন্থ চুত্রি কথা! এই শো+ন্বামী শ্তনিন্না | 

বড়ই উদ্বেগ যে গোন্যামীর হিয়া ॥ 

শ্কুণ্ডা নিকটে তবে প্রীদাস গোসাশ্রিও | 

শী কবিক্াজ গোলার আইলা তখাই ॥ 



কণানন্দ €১৭ 

এসব প্রস্ঙ্গ কথ! তিহে! যে ভুনিয়। | 

উছলি পড়িল! যাই শ্রাকুণ্ডেতে যাইয়া ॥ 
বড়ই উদ্বেগচিতে ধৈর্য্য নাহি রয় । 

হায় হায় হেন ছুঃখ সহনে ন যায় ॥ 

শ্রদাস গোম্বামী আগে তিহে দ্নেহত্যাগ কৈল। 

ইহ] শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল ॥. 
শ্রীকবিরাঁজ গোশ্বাই লিখিলা পুস্তকে । 
একে একে তাহা আমি দেখিল প্রত্যেকে ॥ 

“ভূয়া শ্রী রঘুনাথ দাস” এইত লিখিল। 
বড়ই সন্দেহ মোর নিবেদন কৈল ॥ 

রথুনাথ অগ্রকট কবিরাজ আগে। 

সচকেতে এই কথা! লিখিল। মহাভাঁগে ॥ 

কবিরাজ অপ্রকট আগে রঘুনাথে। 
কবে সে হইব গোসাঞ্জি নউনের পথে ॥ 

এই বাক্য কবিরাজ প্রতি ক্পোকে কয় ।* 

৬* (ক) ১বড়ই সন্দেহ পদে কৈল! নিব্দেন। 

কপ করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন ॥ 

শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে । 

কহিতে লাগিল! তবে বচন মধুরে ॥ 

শুন পুত্র পূর্বে প্রভূ মুখেতে শুনিল। 
এই কথ রাঁমচন্ত্র প্রভুকে জিজ্ঞানিল। 

তার প্রত্যুত্তর প্রভু যে বা কিছু দিল, 
তাহ! শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল ॥ 

নিকটে আপিয়া আমি গুনিল যে কথা। 

সেই নব কথ! তোমায় ক হিয়ে সর্ববদ! | 

প্রভু কছে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন । 

কহি ষে আশ্চর্য্য কথ! করহু শ্রবণ ॥ 

+৬৬ ক-থ পন্ী সংখ্যা ২২৮৯৫ লংখাক বঃ নঃ গ্রঃ মং পু'ধিতে লাই । 
১০১ ৬* কণ্থ পত্র বঃ পুঃ সং হইতে উদ্বৃত্ত । 
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৬৯ (খ) 

৫বঞ্চব সাক্িত্য ও যছুনন্দন 

অনক্ক গুপ বঘুনাথের কে কর্রিবে লেবা। 

রথুনাণের নিষসম যেন পাযাণের বেখ। ॥ 

গোস্বামী প্রতিষ্ঠা এই স্বর নিশ্চয় । 
প্রতিজ্ঞ! যে ৫কল তাহ অন্তথা না হয় ॥ 

শ্রূপ বিচ্ছেদে গোসাগ্ি কাতর অস্ত ॥ 

অন্ধ প্রায় হিলেন বাপধাকৃগড জীবে ॥ 

বড়ই বিয়োগে গোসাঞ্ি কাতর অস্তর । 

কিরুপে দেহ ত্যাগ ভাবে নিরস্তর ॥ 

হেন কালে গ্রস্থ চুরির বারতা শুনিয়। | 

বড়ই বিষাদে ওঠে রোদন কিয়! ॥ 

হাঁয় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে ৷ 

এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে ॥ 

বে সেই গোস্বামী ঠধষ্য ধরিতে নারিয়। 1 

বুনাথের পাদপদ্া হৃদয়ে ধরিয়। ॥ 

সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার । 

দাস গোস্বামীর চিত্তে হুঃখ যে অপার ॥ 

এই মতে ষত বাধাকুণ্ড বাসী লোকে । 

সবাকাঁর চিত্তে অতি বাটি গেল শোকে ॥ 

তবে ব্ধপ সনাতন দুই সহোদর । 

চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর ॥ 

রঘুনাথের প্রতিজ্ঞ! সুদৃঢ় জানিয়] । 
ছুই গোশ্ামী কহেন কবিন্াক্জের ভাকিয়া ॥ 

ইহা লাগি জগৎ গুরু প্রভুর লিখন। 

নিধাদে সমপিবে গ্রন্থ মহাধন ॥ 

ভবিষ্ত টচতন্ক গোসাশ্রি ইহার লাগিকা । 

গ্রন্ু প্রকাশিলা মোরে শক্তি স্চাব্রিকা ॥ 

গোঁড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবানে । 
এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে এ 



তথাহি॥ 

৬১ (ক) 

করণীনন্দ ৫১ 

সর্বজ শিরোমণি প্রভুর আজ্ঞা বলবান । 

কাহার শকতি আছে করিবারে আন ॥ 

বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেন কর তুমি । 

গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কছিলাম আমি ॥ 

রঘূনাথের সেব! তুমি কে দিন কর। 

পুনশ্চ আমিবে মোর যুখের ভিতর ॥ 

ছুই সহোদরে আজ্ঞামৃত করি পান। 
গুন কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥ 

আজ্ঞা দিল! গগনেতে যত দেবগণ। 
কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘন ঘন ॥ 

রঘুনাথের প্রতিজ্ঞ ইহা৷ লঙ্ঘন কিমতে। 
লকলে মিলিয়! ইহ] চিন্তে অবিরতে ॥ 
পাবাণের রেখা যেন গোস্বামীর লিখন । 

খণ্ডন করিতে তাহা আঁছে কার ক্ষম ॥ 

হবাবল্যাং শ্থনিয়ষে » ক্লোকে ॥ 

ব্রজোৎপন্নক্ষী রাশন বসন পত্রাদিতিরহং 

পদার্থে নবাহ ব্যবহৃতিমদন্তং সনিয়ম: 

বসামীশাকুণ্ডে গিরিবর কুলেটেব সময়ে 
ষরিস্বেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইত্যাদি ॥ 

ব্রজোন্তব ক্ষীর এই আমার ভোজন । 

ব্রজ বুক্ষ পত্র এই আমার বসন ॥ 

ইহাতে নির্বাহ হয় দস্ত দূর করি। 
শ্রীকুণ্ডে রহিয়! কিবা গোবদ্ধন গিরি ॥ 

মিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণগ্ড তীরে । 

স্থদুড় নির়মন এই বড়ই দুষ্করে ? 
শ্রীল জীব রহিবেন আমার আগ্রেতে। 

শ্ীকষ্দাস আর গোসাঞ্ি লোকনাথে ॥ 



ঞ 

৬১ (খ) 

বব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এই জানি দৈব বাণী হৈল আঁচন্বিতে । 
শুনিশেন ইহা সবে আপন কণেতে & 

শুন শুম কবিরা কছিয়ে ভোমানে । 

গ্রন্থ প্রান্ত বারা তুমি পাইবা অচিরে ॥ . 
হুই সহোদর আর দেবের বচলে । 

শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে ॥ 

সাধক লিদ্ধ দেহ এই ছুই এক যোগে । 

সাধক দেহে পুন প্রাঞ্তি হইল মহাভাগে ॥ 

ইহার প্রমাণ কহি শন এক চিত্তে । 

ব্যক্ত কৰ্রি লিখিলেন চবিতামুতে ॥ 

অস্তর্দশায় মহাপ্রভুর জল কেলি লীলা । 

দেখিয়াত সেই ভাবে আবিষ্ট হইল! ॥ 

যমুনাতে জল কেলি সখীগণ সঙ্গে । 

তীরে বহি দেখে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

এথা। শ্বব্ূপাদি সবে বোলে অন্থেষিয়া । 
জালুয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া ॥ 

মৃত প্রায় দেখি গ্রুভুকে কাতর হইলা। 
স্থরূপার্দি সবে তবে চিস্তিতে লাগিল! ॥ 

উচ্চ করি হরি ধ্বনি কহে প্রভুর কানে । 

শুনিয়াত মহাগ্রভূ পাইল চেভনে ॥ 

অন্র্দশ1 বাদশা ভাহার প্রমাণ । 

এই মত কবিরাজের জানিব বিধান ॥ 

লিদ্ধ হেঞ্া সাধক যিহে। কি ইহার বিস্ময় 
প্রাককৃতে এসব কাধ্য কু অন্ত নক্স ॥ 

অতএব সব কথা বড়ই ছুঙ্গষ। 

যথার্থ ছুগ্ধম এই বঘুনাঁথ নিক্সম ॥ 

প্রেম বিলাসে ইহ না কৈল প্রকাশে । 

প্রথমে লেখিল! কিছু না লেখিলে শেষে ॥ 



কর্ণানন্দ এ ১ 

ইহ] শুনি বামচন্জ আনন্দ অস্তরে । 

দণ্ডবৎ হয়! পড়ে ভূমির উপরে & 
প্রভু নিত পদ তার মস্তকেতে দিয়া । 

হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন ৫কল উঠাইয়া ॥ 
প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ । 

এই সব কথ! রাখ হৃদয়ের মাঝ ॥ 

তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি । 

কহিতে লাগিল কিছু বচন মাধুরী ॥ 

আমার সাদৃশ্য তুমি সর্ব গুণ ধর । 
মোর মনবেদ্ত তুমি বিদিত সংসার ॥ 

তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ । 

তুমি মোর প্রাণ ইহা! কহিলাম নিশ্চিত ॥ 

মোর গপে ভোমার মত যেবা কৰিব যাজন। 

সেই সে হউক আমার কপার ভাজন্ন ॥ 

শুদ্ধ! করি এই প্রস্ঙ্গ যেই জন শুনে । 
সেই ভাগ্যবান পায় প্রেম মহাধনে ॥ 

শ্রীরপের অদ্বিতীয় দেহ যেই রঘুনাথ । 
শুনিয়াত রামচন্দ্র মানিল। রুতার্থ ॥ 

এ সব প্রস্গ আমি তে কিছু শুনিল। । 

অল্পাক্ষরে দেই কথা তোমারে কহিল ॥ 

নিজ সিদ্ধ যেই তাহ! ইথে কি বিচিত্র । 
কর্ণ রসাঁয়ণ এই পরম পবিত্র ॥ 

শীষতীর মুখে বাক্য এতেক গুনিয়া । 

প্রাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন । 

সন্দেহ ঘুচিল মোপন করি আস্বাদন ॥ 

শ্মদীশ্বরী সুখচন্্র আজ্ঞামৃত পাইয়া! | 

প্রাণ রক্ষা হইল মোক পরস্ন হিয়া '॥ 



€২হ বৈষৰ সাহিত্য ও যছুনন্দন 

এইত কছিল মোর সন্দেহ ছেদন। 
কৃতর্ক ছাড়িয়। সদ! কর আন্মাদন | 

৬২ পত্র. জীআচার্্য গ্রভূর গণে কোটি পরপাঁম। 

কপ। করি পূর্ণ কর মোর মনন্কাম ॥ 
ভোম! সতা৷ কপ হইতে সর্ব সিদ্ধি হয়। 
অনায়াসে প্রেম ভক্তি তাহারে মিলয় ॥ 
শ্রবূপ লপার্ষদ প্রাপ্তি অতিলাষে । 

যেই জন শুনে ইহা পরম লালসে ॥ 

শ্রীরুষং চেতন্য গ্রত্ স্বগণ সহিতে। 

বাগ! পূর্ণ কর সবে প্রসন্ন চিতেতে ॥ 

শ্রআচার্ধ্য প্রভু পদ প্রার্থির লালসে। 

কুপ। করি পূর্ন কর এই অতিলাষে । 

শ্রীঙগাচারধ্য গ্রভৃর কন্ঝা গ্রীল হেমলতা! | 

প্রেম কল্পবন্লী কি বা নিরমিল ধাতা ॥ 

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। 
কর্ণানন্দ কথ। কহে যছুনাথ দাসে ॥ 

ইতি প্রীকর্ণানন গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথাদিইং তথা লিখিতং লিখিকে। দোষ নাস্তিক্ষং 
তিমসেন রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ শ্রীশ্রক্চ ঠচতন্ত গৌরাঙ্গ দয়া কর। 

এই গ্রন্থ প্ীরপ কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসজীর লিখিত শ্রীকুঞ্মোহন গ্রন্থ আরম্ভ সন ১২১৪ 

লালে মহাপৌষে মোকাম কলিকা তাতে গ্রন্থ সমাধা! । সন ১২১৫ সালে তারিখ 

১৩ মাঘ মোকাম পাঁটনার বাঁলাতে দেড় প্রহর বেলার সময় সমাপ্ত গ্রন্থ ইতি ॥ 



সীচৈতত্ত চক্রাম্ত 

অনুবাদক 

যছনন্দল দাস 





পি 

তথাহি ॥ 

অন্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

শ্ীচেতন্ত চত্ঞাম্থত 
শ্ীকষ্ং চৈতন্ত চন্দ্রায় নষঃ 

গায়রে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইয়া চিত। 

বড় অপরূপ হয় শৌরাঙ্গ চরিত £ 

স্তমস্তং চৈতন্ভাকৃতি মতি বিমধ্যাদ পরমাভ্ুতৌদাধ্যং 
বধ্যং ব্রজপতি কুমারং রসয্িতৃুং। বি 
বিশুন্ধ শ্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযুষ লহত্ীং 
গরদদাতুং চান্তেত্যঃ পরপদ নবন্থীপ প্রকটং | ১ 

চৈতন্য আকৃতি যেই ব্জ পতি স্থত। 
উদয় করিল প্রেমভক্তি অদ্ভুত ॥ 

যেই ধন্মদার সার । 
বিশুদ্ধ আপন প্রেম অমুত বিথার ॥ 

আপনি মাহিয়া! মাতাইলে ত্রিভুবনে | 

নদীয়। প্রকটি যেই তারিলে৷ ভুবনে ॥ 

তার পাদ পদ্মে করি অনেক স্তবন। 

নিরবধি রহে যেন সেই পদে মন ॥ 

সর্ব বান্ধায় চুড়ামনিভিরপি ন সংলক্ষ্যতে বৎন্থব্ূপং 
শ্রশ ব্রহ্ম গ্য গম্য। সথমধুর পদবী কাঁপি যশ্তাতিরম্যা । 

যেনাকপ্মাজগ্যং শ্রীহরি রস মদিরামত্তমেতদ্যধারি 

শ্রীমচ্চৈতন্ত চন্দ্রঃ স কিমু মম গিরাং গোচরশ্চেত সোঁবা 7 ২ 1 

সর্বদেব চড় মণি জাঁননে যায় 

বিষে শিব শেষ আদি যে পদধিয়ায় 

হেন যে মাধুধ্যময় রূপগুণ যার । 

শ্রীচৈতন্ চন্দ্র নাম সর্ব রন সার ॥ 

অকস্যাৎ কলিকালে জগতে আনিয়া । 

মাতাইল ক্ষিতি কষ বল্ মধু দিয়া । 



কহ ঠবঞ্চব সাহিত্য ও যছননান 

হেন প্রভু চৈতন্ধ মন বাচ্যের গোঁচর । 

কেমনে হইবে। মোর এভয় অন্তর ॥ 

২ (ক) তথাহি ॥ ধর্ে নিষ্টাং দধদনূপমাং বিষ্ুত-ভক্তি গরিষ্ঠাং 

“অস্ঠার্থ | 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

শশী পপীপিসপালল লি শিপ এপ পপি সপা পাপী 

সংবিভ্রণৌ দধদদিহ হি হ্ৃতিষ্ঠতী বাশ্মসারং 3 
নীচে গোক্সাদপি জগদহো। প্লাবয়ত্যশ্রপৃবৈঃ 
কো বা জানাত্যইহ গহনং হেমগোরাঙ রঙ্গং & ৩ 

হছে] কি বলিবো আর মায়ার (ভব । 

দেখিলেহ নাহি দেখে বহি মুখ সব ॥ 
রুষ্ণ ভক্তি ধর্ম নিষ্ঠা যেই দেখ হইলে! ৷ 
আমার ছাড়িয়। সব সার বস্ত দিলো ॥ 

পতিত ছুর্গতি মিচ সভারে তারিলো! । 

নিজ অশ্রজলে সব ভূবন সিঞ্চিল ॥ 

হেন গৌর প্রভুর রঙ্গ কে বুঝিতে পারে । 
কখন কি লাগি গ্রভু কি ধর্ম আচরে ॥ ৩| 

অকগ্ডাত গ্রায়ং হৃদপি নবনিত্যাইতম 

মগ লিলাং ষণ্মি লোকে ইবতরতি স গোর মমগতিত ॥ ৪ ॥ * 

গোরচন্দ্র ক্ষিতি তলে অবতীর্ণ হৈলো। 

অকন্তাৎ নামা বলি আইল! পৃথিবীতে ॥ 
মহামায়া! পাঁপ পুগু করিয়। 

কৃপা করি গৌর প্রভু নাম স্ঞারিল।। 
নবশিত হেনচিত্ত কোমল করিল। 

নযোগোন ধ্যানং নচ অপতপস্ত্যাগ নিয়মা 

ন বেদ। নাচারঃ কক নু বত নিবিদ্ধাদ্যুপরতিঃ | 

অকস্মাচ্চৈতণ্যেইরতরতি দয়া সাগর হদয়ে 

পুমার্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদ লুষ্ঠভিজন: ॥ ৬ ॥ 
শপ পপ সা পপি 

«. কঃ বি ৬০৬৪ সংখাক পুতে €ম ধক অনুজিখিত | 



ক্অস্যার্থ ॥ 

ভথাহি ॥ 

(২খ) 

অস্যাথ। 

ভথা হিণ॥ 

'অস্তার্থ ৷ 

শ্রীচৈতনা চক্রান্ত ৫২৭ 

ধ্যান নাহি যার জপতপ আর 

নাহি যোগ নিয়ম নাহিক বেদাচার ॥ 

পাপকন্মে র্ককাঁল মজাইয়া ঘন। 

আছযে সংসার মাঝে হঞা। নিমগন ॥ 

কপায় চৈতন্ত যবে অবতার ট*ল। 

পুরুযার্থ শিরোমণি এ রস লুটেল ॥ ৬ ॥ 

যন্নাপ্তং কর্মনিষ্টে নচ সমধিগতং যত্তপোধ্যন যৌগে 
বৈরাগ্যেস্তাগতব স্কতিভিরপিন যত্তকিতধাপি কৈশ্চিৎ। 

গোবিন্দ প্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রইস্তং স্বয়ং ত- 

্লান্নৈব প্রাছুরাপীদবভরতি পরে ষত্র তং মৌমি গৌরং ॥ ৭ | 

প্যান যোগ কর্ম নিষ্ঠ। বৈরাগ্য কারণে- 

জ্ঞান স্থিতি বেদ আদি যে জন নাজানে॥ 

ছেন রুষ্ণ প্রেম ভক্তি মহিমা অপার । 

পরম রহন্য কথা করিল প্রচার ॥ 

সেই গৌর চঞ্জ আম করিয়ে বন্দন । 
যাহার করুণায় হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ৭ ॥ 

ধিগন্তব্রদ্ধাঠং বদনপ।রফুঙ্লান জডঙনতাঁন 

ক্রিপ্নাশক্তান্ ধি্ষিপ্বিকটতপলে। ধিক চ যমিন: | 

বিমেতান্ শেচোমে৷ বিষয় রসমত্তান্নর পঞ্জ- 

র কেযাঞ্চিননেশোইপ্যহহু মিলিতো৷ গৌরমধুনঃ ॥ ৮॥ 

ধিক বর্ষ জনি সব জড় মতি তক 

ধিকৃ ধিক কণ্ম।শক্ত জনের বিষয় ॥ 

ধিক বিকট তপ করে যেব! জন। 

ক্রিয়। শক্ত নরপণ্ড গণ। 

প্রকট গৌরাঙ্গ নাহি ভজে যেই জন 
গৌর মধুরস দেখয়ে কৃষণ ভক্ত সব। 
তাহ! ছাড়ি সদ! পান করে অন্য রম॥ 



৫২৮ 

তখাহি। 

৩ (ক) 

তথাহি ॥ 

অস্তার্থ | 

অস্যার্থ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধন্ছুনন্দন 

বরন্ প্রেমভর প্রকম্পিত করো গ্রস্থীন কটা ডোরকৈঃ 
দংখ্যাতৃং নিজ লোক মঙ্গল হরেরুষ্জেতি নামাং জপন । 

অশ্রু সাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুগতা 
যাতৈ গৌরতন্ বিলোচন ম্বদং তন্ম্ হরিঃ পাতুঃ বঃ॥ ৯ ॥ 

গৌর বর্ণ তঙ্গ হরি সন্ভাসির বেশে 

হরেক নাম জপে পরম আবেশে ॥ 

হস্তে জাঁপ্য করে গ্রস্থী বাধে করি জোরে 

অশ্রু জলে শ্রুতি মুখ কাপে প্রেম ভরে ॥ 

জগন্নাথ দেখিবাঁরে গতাঁয়ত করে। 

দেখিয়া সকল লোক আনন্দ অন্তরে ॥ ৯ ॥ 

পাঁধাঁণ: পরিসিঞ্চি তাইমতরসৈনৈবাস্কুরঃ লম্তবেৎ 
লাঙ্গুলং সরমাপতেধিবুণতঃ স্তাদস্ত নৈবার্জবং | 

হস্তাবুন্নয্ূতা বুধাঃ কথমহে। ধাষ্যং বিধোর্মগুলং 

সর্বং সাধন মন্ত গৌরকরুণাভাবেন ভাবোৎসবঃ ॥ ১০ | 

পাষাঁণে অঙ্কুর নহে অমৃত পিঞ্চনে 

ঝজু নহে শ্বলাঙ্গুল নব নিমস্থনে ॥ 

বামুন হএঞ] চান্দ চাহে1কি ধরিতে 

সব হয় গৌরব ভাঁব করুণ1 ভাঁবিতে ॥ ১* ॥ 

সৌন্দর্যে কাঁম কোটি সকল জন সমাহলাদহো চন্দ্র কোটি- 
বাঁৎ্সল্যে মাতৃকোর্টি স্তিদশ বিটপিনাঁং কোঁটিরোদারধ্যসারে | 
গান্তীধ্যেহ স্তোধি কোটি গ্লাধুরি মপি সুধাঁক্ষীর মাধবীক কোটি 
গৌরদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রস্পদে দ্রশিতাশ্চ কোটিঃ ॥ ১১ ॥ 

কোটি কাম জিনি তন্থ অতি মনোহর । 

কোটি চন্দ্র হুশীতল ক্ষিতি তাপ হরে ॥ 

কোটি কোটি মাঁাঁসম বাংসল্য আলয়। 

কোটি কল্পতরু সমদাতা রসময়॥ 



(৩খ) 

তথাহি ॥ 

অন্যার্থ ! 

তথাহি ॥. 

অন্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 
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শ্ীচৈতন্ত চজ্জামৃত ৫২৯ 

গাভির্ধ্য সমুদ্র কোটি গাঁভিরতা যাঁর 

মাধুধ্য মধুর সুধা ক্ষীর কোটি সার ॥ 

গ্রীণয় রসের পদ দর্শন প্রকাশ । 

পরম আচাষ্য কোটি বিবিধ বিলাস ॥ 

মেই গৌর চগ্দ্র পদে প্রণাম আমার । 
করুপাতে পুব্রতর হৃদয় যাহার ॥ ১১ | 

প্রেমানামান্তৃতার্থ: শ্রবণ পথ গতঃ কম্ নায়াং মহিয়: 

কো। বেত! কশ্ক বুদ্দাবন বিপিন মহামাধুরীধু প্রবেশ: । 
কো ব| জানাতি রাধাঁং পরমরস চমংকার মাধুধ্য সীমা- 

মেকশ্যৈতন্তচচ্দ্রঃ পরম করুণয়! সর্বমাবিশ্চকার ॥ ১২ 

প্রেম নাম অদ্ভূত অর্থের সঞ্চার । 

কেবা হেন আছে যেই জানে অর্থ তার ॥ 

বুনদাবন নাম মহামাধুরী অশেষ । 

কেবা বেক্ত! হয় তার কে জানে উদ্দেশ ॥ 

রাধা নাম জানাইতে মাধুর্যের সীম । 
সকল প্রকট কৈল! ঠেতন্য করুশ। ॥ ১২ ॥ 

অথ গ্রপামঃ ॥ 

ন্মশ্চৈতন্তচন্ত্রায় কোটি চঙ্দ্রাননত্িষে। 

প্রেধানন্দা ভ্ধচন্দ্রীয় চারুচন্ত্রাংশুহঃসিনে ॥ ১৩ ॥ 

কোটি চন্দ্র হাস্তমুখ হান্ট চন্দ্রময় । 

প্রেমানন্দ সমুদ্রের চঙ্জরের সময় ॥ 

সেই গৌরচন্দ্র পদে প্রণতি অপার । 

সদ] চিত্ত রহে যেন চরণে তীহার ॥ ১৩ ॥ 

ষ শ্তৈবপদাঘুজভক্তি লত্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরম পুমর্থ;। 

ভশ্মৈ জগন্মদলমঙ্গলায় চৈতন্তচন্জাঃ নমোনমন্তে | ১৪ । 



৫৩৯ ধরব ল!হিত্য ও যছুনন্দন 

*৪ (খ) অন্তার্থ। যার পদাহুজে ভজি পুরুষার্থ সার । 

প্রেম ভক্তি মিলে যেই সর্ব রস সার ॥ 

জগজনমঙ্গলের মঙ্গল চৈতন্ত | 

ঘে জন ভজয়ে তারে সেই জন ঘন্ত ॥ 

তথাছি ॥ দধনুদ্ধনৃদ্ধমুকুলিত করাঁভোজধুগলং 

গলন্েত্রাস্তোভিঃ: স্পিত মৃহ্র্গগুন্খথলযুগং | 

দুকুলেনাবীতং নবকমল কিপ্রক্করুচিন! 

পরং জ্যোতি গোৌরং কনক রুচিগৌরং প্রণমত ॥ ১৫ ॥ 

অন্যার্থ ॥ নুকলিত কর পল্ম ধরিঞ1 মন্তকে । 

প্রফুলিত প্রী।তত অত্যন্ত পুলকে ॥ 

স্বহু গণস্থল নেত্রজলে সান কেল। 
কমল কিঞ্ুক রসে সকলি তিতিল ॥ 
মহাঁজ্যোতি গৌর তন হেমরুচি ষাতে। 
প্রণমহ তাহার চরণ-অডভুতে ॥ ১৫ ॥ 

অথা শীর্ববাদঃ ॥ 

ন্থাহি ॥ লিংহন্ন্ধ মধুর মধুর স্গের গণগ্ুস্থলাস্তং 

ছুব্বিজ্েয়োজ্জল রসময়াশ্চষ্য নানা বিকারং | 

বিভ্রৎ কাস্তিং বিকচ কণকাস্তোজগর্তাভিরাম। 

মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়! মাধবন্ত ॥ ১৬ ॥ 

অন্যার্থ ॥ সিংহক্বন্ধ হান্যগণ্ড স্থলাস্তমধুর । 
দুর্গম উজ্জল রূপ বিকাধ্ধ্য প্রচুর ॥ 
বিকচ কনকপথ গর্ব হরে অজ । 

অন্তক্ষণ বহে তন লাবণ্য তরঙ্গ ॥ 
রাধিকা মাধব দোহে ঠৈঞা এক ঠাই । 

পৃথিবীতে বিলসই প্রেম অবগাঁই & ১৬ ॥ 

৪ (ক) আআলিখিত-_ 



তথাহি ॥ 

€ (ক) 

অন্ঠার্থ ॥ 

তথাঁছি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি॥ 

ভ্ীচৈতন্য চক্জাহৃত ক 

পর্ণ প্রেমরগ্থাম্বতাদ্বিলহরী লোলাঙগগৌরজ্ছটা 
কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বর বিধিব্যালাদিতিঃ সহস্কতং | 

চর্লক্ষ্যাং শ্রুতি কোটিভিঃ গ্রকটয়ৈন্ুত্তি জগন্সোছিনী- 
মাশ্চধ্যং লবণোদরোধসি পরং বঙ্গ হবপ্ং নৃত্যেতি ॥ ১৭ ॥ 

পূর্ণ গ্রেম রসামৃত সমুদ্র লহরি 

লৌলাঙ্গ গৌরছটা অতি স্থমাঁধুরী ॥ 
কোটিবিশ্ব আচ্ছাদয়ে তেজের বৈভবে । 

ব্রহ্মা শিব শেষ ব্যাঁস যারে করে স্তবে ॥ 

কোটি বেদে অস্ত যার করিতে না পারে । 

প্রকট আশ্চধ্য মৃত্তি ক্ষিতি মনোহরে ॥ ১৭ | 

উদ্দাম দামনকদাঁমগণাঁভিরাঁম 

মারামরামমবিরামগৃহীতত নাম । 

কারণ্য ধাঁম কনকোজ্জল গৌর ধাঁম 

চৈতন্ত নাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ১৮ | 

দামনক মালা গণে সম্মগৌরধাম 
হরিহরি নাঁঘ সদ। পে অবিরাম ॥ 

কেবল কেবোল করুণাধাম চৈতন্ত গোসাঠিও 

সেই পরেন মোর অন্য গতি নাহি আর ॥ ১৮॥ 

অবতীর্ণে গৌর চন্দরে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে । 
স্থপ্রকাশিত রত্বাঘে যো! দীনো দীন এব সঃ॥ ১৯ ॥ 

*অবভীর্ণে গৌর চন্দ্ে বিস্তীর্ণে প্রেম গাগরে । 
যেন মঞ্চস্তি তেমহা নর্থ সাগরে ॥% 

৫ (থ) অস্তার্থ ॥ অবতীর্ণ হইয়! গৌর অবনিম গুলে 

প্রেমের সাগর বিস্তারিলো! 

* ৬০৬৪ সং অনুবাদ গ্রন্থে এই ছুই চরণ নাই। রাষনারাগণ খিদ্যার্থ কুত চৈতস্ত- 
চঞ্জমৃতের হোক সহ সম্কলিত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ হইতে উদ্ধত; " 

রা 



শাহি ॥ 

অস্টার্থ | 

তথাহি | 

অস্যার্থ ॥ 

অন্ঠার্থ | 

তথাহি ॥ 

৬ (ক) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

প্রেম বলে কত কত ভাব রত্ব তাঁহে প্রকাশিল । 

ইখে যেই দীন সেই সব দীনেরে নিম্তারিলে! ॥ ১৯ ॥ 

শ্রবণ খনন সংকীতনাদি তক্তা মুরারেষদি পরমপুযর্থং সাধয়েৎ 
কোহলি ভদ্রং ৷ 

মমতু পরমপারপ্রেম পীযুষসিন্ধো: 
কিমপিরস রহম্তং গৌরধাম্সোনমন্তং ॥ 

শ্রবণ মনন আর কীর্তন ভকতি 

রুষ্ের করিল কেছে। অনেক স্বাতি ॥ 

যেকরু সেকরু গৌর প্রভু কৃপা বিন|। 
রহুস্য প্রেমের সিন্ধু কে পাইবে সীমা ॥ ২* ॥ 

নিষ্ঠা প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যথ! 
যাব! লঙ্জ! প্রহসন মুদগননাট্যোৎসবেষু। 
যে বাভৃবন্নহ সহজ প্রাণদেহার্থ ধশ্ম । 

গেরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোইপি মে তীব্রবীরধ্য ॥ ২১] 

প্রধারিত মহাপ্রেম পিজুষ রস সাগরে । 

চেতন্যচন্দ্র প্রকটে যো দীন দীন ৮ ॥ ২২% 

প্রনারিত মহাপ্রেম অমৃত সাগরে । 

গ্রকট চৈতন্য চন্দ্র অন্ধকার হরে ॥ 

ইহাতে যেজন ছৃঃখিত হইয়া! রহিল। 

কোটি কল্প পধ্যস্ত তার দুখ না! ঘুচিল ॥ ২২ ॥ 

মহাঁকন্ম প্রোতো৷ নিপতিতমপি স্থেধ্যময়তে 

মহা পাঁষাশেভ্যেইপ্যতি কঠিন মেতি ভ্রবদশাং 
নটতুয্বং নিঃনাধন মপি মহাযোগিমনসাঁং 
ভূবি শ্রীচৈতন্তেহবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে ॥ ২৩।॥ 

৬৩৬৪ সংখ্যক কঃ বিঃ পুর্ধ্ডে দুইটি অংশই ২২ সংখ)] রূপে উলিখিতি। 



তথাহি ॥ 

'অন্ার্থ ॥ 

৬ (খ) তথাছি ॥ 

অস্তার্থ | 

৬ (খ) 

শ্রীচৈন্য চক্াসুত 

মহাঁকর্মা শ্রোতে যার পতন হুইল। 

সে সব স্রোতের পতন মহারুছধ হইল ॥ 

অত্যন্ত পাবাঁপ সম যাছার হদয়। 

তাহা! প্রভূ দ্রবাইল! হৈয়া দয়াময় ! 

নিলাধনগণ এবে নাচে গৌর গুণে । 
সদালোক ভজ গায় সে প্রভুর চরণে ॥ ২৩॥ 

্রীপুত্রাদি কথাং জহব্বিষয়িণঃ শান্ত্রপবাদং বুধ 
যোগীক্া বিজহু মরুম়িয়মজক্রেশং তপস্তাপসাঃ। 

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জু₹ুশ্চ তয় শ্চৈতন্চন্দ্রে পরা । 

মাবিষ্কুর্বতি ভক্তি যোগপদবীং নৈবান্ত আসীদ্রবঃ ॥ ২৪ | 

স্বী পুত্রাদি করি যার বিষয় সম্বন্ধ । 

শাস্মবিবাদিগণ আর দেবেল্ছ ॥ 

সরুশ তপন ভত্তান অভ্যাসদিবিপি | 

'অজোতি ধর্ম আর নানা কর্ণ সিদ্ধি ॥ 

চৈতন্য কারুণ্য হৈতে সর্ব ধর্মগণ। 

অনায়!সে মিলে শীস্ত্ শীর্ণ সেবন ॥ 

ভক্তি যোগ পম নহে আর কোন কর্ম। 

চৈতন্ত কপাতে ব্যক্ত সেই ধর্ম মর্ষ॥ ২৪ | 

্রাস্তং যত্র মুনীশ্চরৈরপি পুরা যশ্মিন ক্ষমা মন্তলে। 
কল্তাপি প্রবিবেসানৈব ধিষপা ষছেদ নোব! শুকঃ ॥ 
যন্নকাঁপি কপাঁময়েন চ নিজেপুযদঘাটিতং শোৌরিণা । 
তশ্মির,জ্ল ভক্তি বর্মন সধং খেলস্তি গৌরশ্রিয় ॥ ২৫ ॥ 

পূর্ব্বে মুনি সর যাহা বুঝিতে নারিল 

পৃথিবীতে কাকু বুদ্ধি প্রবেশ না হৈল। 
কপাময় রকুষ্ণ যাহা নিজ ভক্ত গণে। 

কোনথানে না কহিল রহস্য কারণে ॥ 



তথাহি । 

অন্ঠ'র্য ! 

(৭ক) 

তথাহি ॥ 

অন্ার্থ | 

ঘথাহি | 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছনন্দন 

হেনকে উজ্জল রস ভক্তি মহা নিধি । 

গোঁর প্রিয়গণ তাহ খেলে নিরবধি ॥ ২৫ ॥ 

ঈশং ভজন্ধ পুরুযার্থ চতুষ্টায়াপ। 

দাঁসা ভবন্ধ চ বিহাঁয় হরেরুপাখ্যান । 

কিঞ্চিদ্রহস্য পদ লোৌভিত ধা রহস্ত 

চৈতন্য চচ্জ চরণৎ শরণং করো [ম ॥ ২৬ ॥ 

ঈশ্বর তজনে চারি পুরুবার্থ হয় । 

ধশ্্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ চারি মিলয় ॥ 

কেহ দাস হয় চারি পুরুষার্থ ছাড়িয়া । 

তথাপিহ ফিরে কৃষ্ণ বুহস্তে ভুলিয়া । 

তাহা জানি করে ধদ লালসা বাঢ়য়। 

তৎকাল যাইয়া কর গৌর পাগ্যাআয় ॥ ২৬ ॥ 

অপ্যগণ্য মহাপুশ্য মনন্য শরণং হরেঃ। 

অন্ুুপাঁসিত ঠতন্যমধনং মন্য তে মতি 11 ২৭ ॥| 

গণন। না ষায় এত পুণ্য যার হয় 

কৃষ্ণ ভক্তি অনন্যতা যাহার আছ । 

তথাপি চৈতন্য চঙ্দ্র উপাসনা বিনে । 

অধন্য মানিয়ে সেই সকল সাধনে ॥ ২৭ ॥ 

জ্রাতঃ কীর্তক্ন নাম গোকুল পতেরুদ্দাষ্ণনামা বলীং 

যন্। ভাব তশ্ত দিব্যমধুরং রূপং জগন্মজলং 
স্বত প্রেম মহারসোজ্জল পদে নাশাপি তে সম্ভাঁৰং 

শ্রচৈতন্ত মহপ্রন্ডো৷ যদি রুপা দৃষ্টি পতেন্ন তয়ি ॥ ২৮ 

শুন ভাই স্ুকীর্তন কর কৃষ্ণ নাম 

কৃষ্ণের মধুর রূপ সদা কর ধ্যান । 

কিন্ত গৌরচন্দ্র কৃপা! দৃষ্টি যদি নয় । 
ধপ্রম ্রসোজ্জল পদ প্রাণি নাহি হয় ॥ ২৮ 



তথাহি। 

অন্যার্থ ॥ 

(খখ) 

তথাছি। 

অন্যার্থ | 

তখাছি ॥ 

জন্যার্থ | 

শ্রচৈতন্ত চন্দ্রান্বৃত 

ভুতোঁব! ভবিতাঁপি বা ভবতি বা কন্ঠাপ্রিয়ঃ কোহিপিৰা। 

সন্দন্ধো তগবৎ পদ্দাুজরসেনান্মিন জগন্মাগুলে | 
তৎ সর্ববং নিজভক্তি বূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়িতো৷ 
গৌরন্তান্ত কপাজ.ভিততয়! জানস্তি নির্্াৎসরাঁ: ॥ ২৯ ॥ 

যে কিছু সম্বন্ধ কঃ চরণ কমলে 

কোঁন কালে নাহি দেখি অগৎ মগ্ডলে। 

এ সব চৈতন্তপদ রুপ বিজ্ভ্তণে 
নিশ্মাৎ্সন্জন জানে কৈল নির্ধারণে ॥ ২৯ ॥ 

দ্বাদং স্বাদং মধুরিমতরং শ্বীক্পনামাবলীনাং 
ষাদং মাং কিমপি বিবশীভূতবিশ্ম্তগাত্র; 

বারস্বারং ব্রজপতি গ্রপান্ গায়গায়েন্তি জল্পন্ 

গৌঁরো দৃষ্টঃ সরদপি ন যৈ দৃর্ঘটা তেষু ভক্তি: ॥ ৩* ॥ 

কৃষ্ণ রস মধু গোর! সদা আশ্বাদিয়া 

অবশ হইয়া পড়ে ঢুলিয়। ঢুলিয়। 
শ্রজ পতি গুণ গাঁও বোলে বারবার 

অবিরাম নয়নে গলয়ে প্রেমধার ॥ 

হেন গৌর চক্রুতনগ না দেখিল যেই। 
তাহার দুর্ঘট ভক্তি তক্তি নির্ধারিল এই || ৩৭ ॥ 

অতৃদদেগহে গেছে তুমুল হরি সঙ্কীর্ভন রবে! 

বতৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকা শ্রব্যতিকরঃ 
অপি ন্েহে নেহে পরম মধুরোঁৎ কর্ম পদবী 

দবিয়স্ায়ায়াদপি জগতি গোরেহবতরতি ॥ ৩১ ॥ 

দেখ কলিকাঁলে গৌর অবতার হৈল। 
বেদ অগচর কথা ভূবন ভরিল ॥ 

প্রতি পুরে হরি সংকীত্ন ধ্বনি । 

প্রতি দেহে দেহে পুলক গাথনি ॥ 



৮ (ক) তথাহি | 

অন্যার্থ ॥ 

তথাছি। 

অস্টার্থ ॥ 

৮ (খ) 

বৈষ্ণব লাহিত্য ও বহুনন্দন 

প্রতি চক্ষে অশ্রু ধারা অতিশয় । 

প্রতি স্থথে ব্সেহ বাণী মধুর হয় ॥ ৩১। 

জাভ্যং কর্মস্থ কুব্রচিজ্জপ তপো! যোগাদিকং কুত্রচি- 

দেগাবিন্দাচ্চন বিক্রয়: ফচিদপি জ্ঞানাভিমান: কচিৎ। 

শ্রীভক্তিঃ কচিদুজুলাপি চ হরেবাজ্বাত্র এব স্থিতা 
হ] চৈতন্য কুতে। গতেইসি পদবী কুত্রাপিতে নেক্ষতে ॥ ৩২ ॥ 

মহ্' প্রভু গৌরচন্দ্র করুণ। সাগর । 

তোম1৯ দেখিয়া গ্রভু কাদয়ে অন্তর | 

তোমা বিনে য়েবে নেই হেল বিপরীত। 

বায় রূপ কর্ধে কেন্ু হইল জড়িত ॥ 

কেন্থ জপতপ কেহ জাগ আচরয়। 

যোগোভ্যাম এবে কেহ যতনে করয় ॥ 

গোবিন্দ পূজায় কেছু বিকৃত হইল। 

অজ্ঞানাভিমানে কেহ মজিয়া রহিল | 

কৃষ্ণ ভক্তি উজ্জ্বল রস বাক্যে মাত্র হয় । 

আমি জানি কি মাত্র কেছে৷ ইহা কয় 

তোমার দরশন মাত্র যে ভাব বিকার। 

কোথা গেলা ওহে প্রভু করুণ। সাগর ॥ ৩২ | 

বিনা বিজং কিংনাক্করজননসক্ষ্যোইপি ন কখং 

প্রপশ্টেনোপঙুগিরি শিখরমারোহতি কথং। 
বদি শ্রীঠ্তন্ভে হরিরসু ময়াশ্চর্ধ্যবিভবে- 

ইপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেম রভসঃ ॥ ৩ ॥ 

ষদি গোঁরচন্দ্র ভক্তি বিহীন জনেরে । 
উপজিব প্রেম রস দুর্গম বেদেরে ॥ 

তবে কেন বিজবিনে না হস্স অস্ধুরে | 

অন্ধ কেনে না দেখয়ে সকল লোকেনে ॥ 

১। তোমার পরে “না? অক্ষর থাকলে অর্থ সাঃ হয়। 



তথাহছি॥ 

'অন্তার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

৯*% তথাহি ॥ 

প্রীচৈভগ্য চজ্জাযুত ৫৩৭ 

পঙ্গু কেনে নাহি উঠে পর্বত শিখরে। 

অতএব জাঁনিহ গৌর কৃপা না! হইলো! ইহাকারে |] ৬৩ 

অকল্মাদেব তঙ্ভুবনমাগ্ডিতঃ প্লাবিতমভূং 

মহা প্রেমান্ভোধেং কিমপি রসবন্তাভি রখিলং। 

অকল্মাচ্চ দৃষ্টাশ্রতচর বিকারৈ বলমতৃ- 
চ্চযৎকারঃ কৃষ্ে কনক রুচি রাঙেইবতরতি ॥ ৩৪ ॥ 

অকষ্মাং কলি যুগে ক করুশায়। 

হেম বর্ণ অবতীর্ণ প্রেষ্ষময় কায় ॥ 

মহা প্রেমাম্বৃত রস লমুদ্র বন্যায় । 

সকল তভৃবন প্রেমে ভেসে যায় ॥ 

না দেখি না শুনি যাহ| হেন সেবিকর। 

সব অঙ্গে ভাব দেখি লাগে চমৎকার ॥ ৩৪ ॥ 

অথ লোক শিক্ষা ॥ 

অরে মৃঢ়া গুঢাঁং বিচিম্ুত হরিল্তক্তি পদবীং 

দবীয়স্তা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পুর্ববাং মুবিবরৈ | 
নবিশস্তশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্ভ্যমিব তৎ 
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত 'শরণং গৌরচরণং ॥ ৩% ॥ 

অরে মূঢ় লোক ভজ চৈভন্ত চরণ। 
কৃষঃ ভক্তি রস বদি কর অন্বেষণ ॥ 

পাইবে আঁশ্চর্ধ্য প্রেম ভক্তি রসপুর । 
মনিজ্ দেবিজ্্র গণের হয় অতি দূর | 

অবিশ্বাম কর যর্দি এ সব বচন। 

ন। পাইবে তবে এই প্রেম ষহাঁধন ॥ ৩৫ ॥ 

তাবদত্রদ্ষকথ। বিমুক্তি পদ্দবী ভাবন্ন তিক্তী তবে 

ত্বাবচ্চাপি বিশুঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিত্তিঃ। 

অবচ্ছাস্ববিদাঁং মিথঃ কলকলে! নানা বহির্বত্ণ সু 
প্রীচৈতন্ত পদ্দান্ুজ প্রিয়জনো বাবন্ন দশগোচর | ৩৬ ॥ 

৯» * পত্র হইতে শেব পর পর্যযত্ত ক-খ চি বন্ধিষ্ত ॥ 



৫৩৮ 

অন্ঠার্থ ॥ 

তথাহি। 

অস্যার্থ॥ 

তখাহি ॥ 

অন্তার্থ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন 

তাবমব্রহ্ধা কথামুক্তি পদে শাম্রলোক বেদ, 

নানা বাক্যে কলকলি নাহি পরিচ্ছেদ । 

তাবৎ করিয়! বাহু কথ! অনুষ্ঠাপন । 

যাঁৰত ন! দেখি গৌর প্রিয়ের চরণে ॥ 

সদারঙ্গে নিলাচল শিখর শৃঙ্গে বিলসতো 

হরেরেব ভ্রাজনন্মুখ কমল ভূজে ক্ষণ যুগ্ং । 

সমুত্ত,ঙ প্রেমোনসদ বসত রঙ্গং মগদৃশা- 

মনঙ্গ গৌরাঙ্গ স্মরতু গত সঙ্গং মম মন: | ৩৭ | 

সদারকঙ্গ লীলাচল শিখর উপরে 

বিহরয়ে গৌর চন্দ্র নাঁন। কুতুহলে ॥ 
শ্রী মুখ কমল তাথে নয়ন ভ্রমর ॥ 

হা মধুর্রিমা প্রেমতরঙ্গ গ্রাবল ॥ 

ধুৰতি গণের মনে মদন মানয়। 

মোর মনে সে বদন সদ! যেন রয় ৩৭ ॥ 

কচিৎ কুষ্ণাবেশান্নতটি বহু ভঙ্গীমভিনয়ন্ 

কচিন্রাধাবিষ্টে৷ হরি হরি হরী ত্যাক্তিং বূষ্দিতঃ | 

কচিন্দিঙ্গণ বাঁলঃ কচিদপি চ গোপালচন্সিতে! 

জগদেগারো বিস্মাপয্াতি রহু গম্ভীর মহিম] ॥ ৩৮ ॥ 

কুষ্ণাবেস হয় কভু গৌরাঙ্গ শরীরে । 

লোটায় ধরণী তলে নান! ভঙ্গি করে ॥ 

কভু রাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়। । 

হরি হরি হরি বলি বেড়ার কাদিয় ॥ 

কখুন গোঁপাঁল হইয়া ইতি উতি ধাঁয়।, 

গভীর মহিমা গৌর চব্রিত অপার । 

জগত বিস্ময় পায় শুনি * যার ॥ ৩৮ 



অস্তার্থ ৷ 

তথখাছি। 

অন্ঠার্থ ॥ 

(১১) 

তাহ ॥ 

জীচৈতন্ত চক্জামত ৫৩৯. 

অয়েন কুরু সাছমং তব হসস্তি নর্ব্বোষ্যমং 

জনাঃপরিত উন্মদ! হরিরসামৃত: খাদিনঃ | 

ইদস্ক নিভূতং শুণু প্রপয়বন্ত প্রস্তযতে 

ষদেব নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌর: পরং ॥ ৩৯ ॥ 

সন্দেহ না কর ওহে শুন স্জনা। 

হরি রসামৃত স্বাদ ভাগ্যের যোজনা | 

নিগম স্তবয়ে যারে প্রণয় বিকলে। 

তার পতি গৌরচন্্র রসের সাগরে ॥ ৩৯ ॥ 

গীতা ভাঁগবতং পশ্ততো বিরতং তীর্থানি সংসেবিতা 

শালগ্রামশীলাং সমচ্চায়ত্ত বা কালব্রপং গ্রত্যহং 

সুক্তিভ্যো মহতিং পুমারভতেজৎ কোষতুমা করিং 

ভক্তি প্রেমময়ীং এশীন্ুতৎ পদছন্দচকল্প দিপা ৷ 

জীমদ্াগব-ন্ যত্র পরম তাৎপধা মুটশ্কিতং 

শ্রীবৈয়াসকিনা দ্বরন্থয়তয়। রাঁসপ্রসঙ্গেহপি যত 

ষদ্রাধারতিকেলি নাগর রহ্বান্বাদৈক সন্ভাজনং 

তদন্ত প্রণ্ন|য় গোঁড়বপুযাঁলোকেহবতিন্রহরিঃ ॥ ৪ ॥ 

তাঁগবতে শুকদেব উট্স্ক দেখিয়! | 

দেখাইল রাগ লীল। কিঞ্চিত করিয়া] ॥ 

রাধিকার রতী কেলি নাগর সুন্দর । 

সাধন যেই সকলের পর ॥ 

পেই বস্ধ বিস্তার লাগি গৌরবর্ণ হরি ! 
কলি যুগে জবতার করিল জ্রীহরি ॥ ৪০ ॥ 

ভদ্দগৃহৃত্তি সমস্ত শান্রমভিতে। ছুর্ববার গর্ব রিতা 

ধন্তসন্তধিয়শ্চ কর্মতপসাদ্যুচ্চার চেষু স্থিতাঃ | 

দ্বিত্াণ্যেব জপন্তি কেচন হরেনাষানি বামাশয়াঃ 

পূর্ব সংপ্রতি গৌরচন্ত্র উদিতে প্রেমাঁপি সাধারণ ৪১ ট 



নু 

অন্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

তথাহি । 

অভ্ভার্থ ॥ 

(১২) 

শ্তথাছি ॥ 

বৈষধব পাহিত্য ও ফ্ুনন্দন 

কিছু শান্মাভ্যাস করি মহাপর্বর হয়। 

কশ্মশ তপ করি ধন্য আপনাকে কয় ॥ 

হরি নাম লয় কিন্ত আসয় বামতা। 

আপনাকে মানে আমি ভকত অচ্যুতা ॥ 
এ সব করিয়া গৌর চন্দ্র না ভজয়। 
পূণ প্রেম ভক্তি রস যাহাতে আছয় ॥ ৪১ ॥ 

পাপিয়াঘপি হছিন জাতিরপি দুঃশীলোঁপি দৃ্র্মপাঁং 

সীমাপি শ্বপচাধমোহপি সততং ছুর্বাসনাচ্যোহপি চ। 

ছুর্দেশ প্রভবোহপি তত্র বিহিতা৷ বাসোহপি হুঃসঙ্গতো 

নষ্টোহপুযদ্ধত এব যেন রুপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥ ৪২ ॥ 

অভি পাপী হীন জাতি দুঃশীল যাহার । 

ছুক্ষগ চগ্ডাল সদ! তুর্বাপনা যার ॥ 

% জনম যার ছুংসঙের গতি। 

এতেক বিপাকে যেই জন ছুষ্টমতি ॥ 

তারে উদ্দারয়ে গৌর শরণ যে লয়। 
হেন গৌর পাদপদ্ধ যেই না বাঞ্চম্ ॥ ৪২ ॥ 

অচৈতন্ত মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্তমীশ্বরং 
নবিদুঃ সর্বশান্জ্ঞ। হাপি ভ্রাম্যস্তিতে জনা: ॥ ৪৩ | 

সর্ব্ব শাস্ত্র জানে যদি ন। ভজে চৈতন্য । 
বুথায় ভ্রময়ে সেই নাহি হয় ধন্য ॥ 

কত কত বেদে কষ অবতার কয়। 

কত অবতার ইহা না জানি নিশ্চয় ॥ 

পরম ঈশ্বর যেবা জানিবারে পারে । 

গৌর হরি অবতারে এই কলি কালে? 

দেবে চেতন্য নামন্তবতরতি সর প্রার্থা পাদান্জ সেবে 

বিষত্রীচঃ প্রবিস্তারয়তি -স্থমধুর প্রেম পীষুধ বীচী । 



অস্যার্ধ। 

'তথাহি। 

অস্যার্থ ! 

তথাহি ॥ 

(১৩) 

অন্যার্থ ॥ 

শ্রীচেতন্ত চজ্জাম্বভ ৫১ 

কোবালঃ কশ্চ বৃদ্ধং ক হই জড়মতি: কা বধু কোবরাকঃ 
সর্ব্বোসামৈক রস্যং কিমপি হরিপদে ভক্কি ভাঁজাং বতৃব ॥ ৪৪ ॥ 

শ্রীচৈতন্তদেব নাম 'গ্রুভু অবতারে। 
সব নেবগণ যার পদ সেবা করে ॥ 

প্রেমামূত সমুদ্রের মাধুর্য তরে 

প্লাবিত করিল বিশ্ব। 

কি বালক কিবা বৃদ্ধ কিবা জড়মতি | 

কিবা বধূগণ কিবা বরাক ছূপ্নতি ॥ 

সভারে সমান কৃপা কৃষ্ণ ভজিবারে। 

হেন গৌর পদ কেবা আশ্রয় না! করে ॥ ৪৪ ॥ 

দত্বা ষঃ কমপি গ্রসাদনথসংভাস্ত শ্মিত' 
ছুরাৎ দ্গি্দৃশ্ত নিরাক্ষ্য চ মহাপ্রেমোথসব্ বচ্ছতি । 

যেষাং হস্ত কুতর্ক কর্কশধিয়৷ তত্রাপি নাত্যাদরঃ 
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাঁবতারিণি হরৌ ছুষ্টা অমী কেবলং ॥ ৪৫ 

মহ! মহোৎসবে সেই সদাই নাচয়। 

সেই গোৌরচন্ত্র কপা যাহা প্রীতি হয় 
তথাপি কুতর্কক কুতর্কে কর্কশ বচন 

কুতর্ক করিয়। যেই ঠচতন্য না মানে। 

কত কল্প বাবে তার [ত্রকাপ জনমে ॥ ৪৫ ॥ 

কাঁসিবানীনপিন লয়ে কিং গয়াং মার্গযামো | 

মুক্তিশুক্তীভবতি যদি মে কত্র পার্থ প্রসঙ্গ | 
ত্রাসাভাঁসঃ স্ফুরতি ন মহাবৌরবেহাপি কক ভীত্তিঃ 

শ্রীপুত্রাদে। যদি কুপয়েতে দেব দেব: ম গৌর: | ৪৬ ॥ 

কাশীবাসে কিবা কাঁজ কিবা গল্পা স্থানে । 

কিবা কাঁজ মুক্তি থা কি কর্ণ নিকরে ॥ 



৪২ 

তথাহি ॥ 

'অন্যাথ ॥ 

তথাহি ॥ 

(১৪) 

অন্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

বৈষ্ণব সাহ্ইিত্য ও যছুনন্দন 

ত্রাসাভাষ নাহি হয় নরক করিয়া 

সত্ীপুত্র বিষয়ে যত সংসারে বসিয়]॥ 

যদি প্রত গৌরচন্দ্র কৃপা দৃষ্টি করে। 
অনায়াসে পার হব সংসার ভিতরে ॥ ৪৬ ॥ 

বেলায়াং লবনা শ্বুধেষধু রিমপ্রাগ ভাবসার সফ্ষুর- 

লালায়াঁং নববল্লবী রসনিধেরাবেশয়নতীজগত্ । 

খেলাক্সামপি শৈশবে নিরুচা বিশ্বৈক সংমোহিনী- 
মু্ডি কাচন কাঞ্চন দ্রবময়ী চিত্তায় মে রোচতে ॥ ৪৭ ॥ 

স্বরধনি তীরে নব কিশোর বয়েস। 

মধুরিম। পুর্ণ অঙ্গে সদা ভাবাবেশ ॥ 

নবীন বল্পবি সব নিধি মনোহর । 

নব নব লীলা! রসে অবশ অন্তর ॥ 

নানা খেলা করি বিশ্ব সম্মোহন করে। 

সেই সব সন্ত বস্ত গোর চিত্ত হরে ॥ ৪৭ ॥ 

ৃষ্ট। মাগ্যতি চুতনান্ুদচয়ং সংবীক্ষ্য বরং ভবে 

দত্যস্তং বিকল বিলোক্যং বলিতাং গুঞ্রাবলীং বেপতে । 

দৃষ্টে শ্টাকিশোর কে হুপি চকিতৎ ধতে চমৎকর্রিতা- 

মিখৎ গৌরতন্ঃ প্রচারিতনিজ প্রেম হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥ ৪৮ 

আকাশে নবীন মেঘ দেখি মাত্রে ধায় । 

ময়ূরের পাখা দেখি বিকল হিয়ায় ॥ 
গুঞ্জাবলি দেখি তনু সথনে কাপয়ে। 

ছুক্ষ্ম কোটিনিরতসা ঢুরস্ত ঘোর 

দুর্ববানন। নিগড়শৃঙ্গলিতস্য গাঢ়ং। 

ক্িশ্তন্মতেং কুমৃতি কোটি কদধিতস্য 
গৌরং নিনাছ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধু ॥ ৪৯ | 



অস্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

অন্ার্থ ॥ 

তথাছি ॥ 

অন্তার্থ ॥ 

(১৫) 

প্রীচৈত্ত চক্জামুত ৫৪৩ 

ছুষ্ষর্ম করিল কোটি আরতি করিয়! । 

কুমত্তি কতেক কোটি কদর্থে আসিয়। ॥ 

তুরস্ত অত্যন্ত ঘোর তুর্বাসনাগণ । 

নিগুঢ শৃঙ্খলা বন্ধ কলেশরল্ক্ষণ ॥ 

এমন সংকোটে আর গৌরচন্দ্র বিনে | 

কেবা উদ্ধারিবে আর হইয়া সকরুণে ॥ ৪৯ ॥ 

হাস হস্ত চিত্ত ভূবিমে পরযোধনায়াং 

সন্তক্তি কল্পলতিকান্কু'রতা কথং স্যাৎ। 

হৃহ্যেকমেব পরমাশ্বননীয়মন্তি 

চৈস্ভন্যনাথ কলয়ন্ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৫* ॥ 

পরম উষর ভূম মোর তুষ্ট চিত্তে । 

কেমনে হই ভক্তিঙলতা৷ অস্কুরিতে ॥ 

হয়ে আশ্বাস এক বাটে এ কারণ। 

শরীক চৈতন্য নাম পরম কারণ ॥ ৫৯ ॥ 

রুপাসিক্ধকুঃ সন্ধ্যারূণরূচিতান্বরধরো- 

জলঃ পর্ণ প্রেমামুহ ময় মহাজ্যোতিরমলঃ | 

শচীগন্ত ক্ষীরাশুধভব উদদারাড়ূত কল্প: 

কলা নাথঃ শ্রী মনগদয়তু তব স্বাস্ত নভসি | ৫১॥ 

কপার সাঁগর গৌর কৃপাময় তচ। 
কল্মশরয়ে সন্ধ্যারুণ রুচি অনু ॥ 

পরম উজ্জল জ্যোতি নিরমল অঙ্গ। 

অদ্ভুত সকল কলা কৌশল তরঙ্গ ॥ 
শচির উদর ক্ষীর সমুদ্র হইতে। 

জনমিয়া সেই গৌরচদ্দ্র পৃথিবীতে ॥ 
আমার হৃদয় হয় আকাশ নির্জল। 

উদয় করুক গৌর চন্দ্র বুতূহলে ॥ ৫১ 
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তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি। 

অস্যার্থ ॥ 

(১৬) 

তথাহি। 

অস্যার্থ ॥ 

বৈধ সাহিত্য ও যন্নন্দন 

ক তাবছৈরাগ্যং ক্ষচ বিষয় বার্তাস্থ নরকে- 
ছবিবোদেগঃ কাসে। বিনা ভরমাপূধ্যলহরী । 
ক তাবত্তেজ্যে বা লৌকিকমথ মহাতক্তি পদবী । 
কু সা বসংভাব্যা যাদব কলিতং গৌর গতিষু ॥ ৫২ | 

সে সব টবপ্াগ্য ধর্ম কারণ আঁহয়। 

নরক করিয়া যানে অশেষ বিষয় ॥ 

কথার সময় আর বিনয় চাঁতুরী । 

অলৌকিক তেজ কথা মাঁধুধ্য লহরি ॥ 

মহাঁভক্তি পদবির কথা সম্ভাবনা । 

গৌরচন্দর দরশনে এ সব যোজনা ॥ ৫২ ॥ 

্বপাদান্তোজেক প্রণয় লহরী সাধন ক্তৃতাহ 

শিব ব্রন্মাদী নামাপি চ সুমহাবিস্মরভূতা: | 

মহা প্রেমাবেশাং কিমপি নটতামুন্মদ ইব 
প্রভু গৌরোজীয়াৎ প্রকট পরমাশ্ধ্য মহিমা ॥ ৫৩ ॥ 

নিজ পাঁদপদ্ ভক্তি প্রণয় লহরি । 

একান্ত সাধন যত প্রকট আচরি ॥ 

মহা প্রেমাঁবেশ নুত্য করে গৌর রাঁয়। 
শিব ব্রহ্ষা আদি সভে চমত্কার পায় ॥ 

পরম আ'শ্চর্ধ্য গৌর মহিমার গুণে । 

জয় যুক্ত হউ সেই সকল ভুবনে ॥ ৫৩ ॥ 

সর্ব শঙ্কর নারদাদয়: ইছায়াতাঃ স্বক্সং শ্রারপি 

প্রাপ্তা দেবহলাষুধোহপি মিলিতোজাস্তাশ্চতে বৃষ । 

ভূয়ঃকিং ব্রজ্বাসিনোহপি প্রকট। গোপাল গোপ্যাদয়ঃ 
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেইবতরতি শগৌরচন্জে ভূবি ॥ ৫৪ ॥ 

শঙ্কর নারদ আর লক্ষ্য আদি করি। 

বলরাম যছু কুল সঙ্গে অবতরি ॥ 



তথাছি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি॥ 

(১৭) অস্যার্থ ॥ 

তথাহি॥ 
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শ্রীচৈতন্ত চন্্রামৃত ৫৪৫ 

ব্রজবানী যত জন গোপ পোপী সজে। 

সভা লঞ1 গৌর অবতরে ক্ষিতি রঙ্গে 
অদ্ভুত সোনার গোরাচান্দ অবতরে । 

সিষ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয়! নগরে ॥ €৪ | 

ভূত্যাঃ্রিপ্কা অতি স্থমধুর প্রোজ্জলোদারভাজ 

স্তৎ পাদাজছ্িতয়সবিধে সর্ব এবাবতীর্ণাঃ। 

প্রাপুঃ পূর্ববাধিকতর মহাপ্রেম পীযূষ লক্ষ্মী 
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যতূতং হেমগোরে ॥ ৫৫ | 

অদ্ভূত সোণার গোৌরচান্দ অবতরে। 
স্রিগ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয় নগরে ॥ 

পূর্যাঁদিক প্রেম সব উন্মাদ বিলাস । 

বিস্তার করয়ে গৌর কৃষ্ণ ভক্ত পাশ ॥ 
শ্রীচৈতন্তদেব নাম প্রভু অবতরে । 

সব দেবগণ যার পদ সেবা! করে ॥ ৫৫ ॥ 

অনংখ্যা; শরত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদ্দিতাঃ 

প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ | 

কিমদ্ৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যন্নুভক1- 

হুথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢা হরিধিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ 

কত কত অনুভব সাক্ষাৎ দেখয়ে। 

তথাপিহ মূর্থ লোক কৃষ্ণ জ্ঞান নহে ॥ 

প্রসন্ন বদনে প্রভু হাদি সম্ভাবয়। 

দুরে সিগধ দৃষ্টি করি যারে নিরীক্ষয় ॥ ৫৬ ॥ 

রক্ষোদৈত্য কুলং হতং কিয়দিদং যোগা দিত ক্রিয়া 

মার্পো বা প্রকটিকূতঃ কিরদিদং স্বষ্টার্দিকঃ বা কিয়ৎ। 

মেদিনুযুগ্ধরণাদিকং কিয়াদিদং প্রেমোজ্্লায়া মহা" 

ভক্তেবত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্ মুত্তিং স্তমঃ ॥ ৫৭ | 
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অদ্যার্থ॥ 

তথাহে ॥ 

অশ্যার্থ ॥ 

(১৯) তথাহি ॥ 

পপ 

বৈষ্ণব সাহছিত) ও যছুনন্দন 

কলো৷ অবতারে দৈত্য করিল বিনাসে। 

কলে অবতারে যোগপথ পরকাশে ॥ . 
কলৌ অবতারে স্থ্টি করিল স্জন | 
কোন অবতাঁরে কোন পৃথিবী ধারণ ॥ 

এই আদি করি নান! যত অবতার 

করয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার কে কহিবে পার ॥ 

হের দেখ কলিকাঁলে গৌর অবতার । 
প্রেমোজ্জল মহা ভক্তি করে পরচার ॥ 

সেই গৌর চন্দ্র পায় প্রণতি আমার। 

পরম করুণাময় অবতারের সার ॥ ৫৭ ॥ 

সাক্ষান্সোক্ষা্দিকার্থান বিবিধবিকতিভিন্তচ্ছতাং দরশয়ন্তং 
প্রেমানন্দং প্র্থতে সকলতচ্ভৃতাং যন্ত লীলাকটাক্ষঃ । 

নাসৌ বেদেষু গৃঢা জগতি যদি ভাবদীশ্বরো! গৌরচচ্ 
সং প্রাঞ্তোহনীশবাদঃ শিব শিব গহনে বিষুমাথে নমস্তে ॥ ৫৮ |৯ 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর শুন অবতরি দেশে । 

দেখিয়া না দেখে পাপ পাষণ্ড এদেশে ॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুক্ছতা করিয়া! । 

দেখাইল প্রেম ভক্তি জগত ভরিয়া ॥ 

ভেদের নিগুঢ় অর্থ সে সব ভজন । 

তাহ। দেখা ই** 

আচাধ্য ধর্মৎ পরিচাধ্য বিষণ 

বিচধ্য তীর্থানি বিচাধ্য বেদান। 

বিনান গৌরপ্রিয় পাদ সেবাং 
বেদাদি দুপ্রাপ্র্য পদং বিদস্তিযি ॥ ৬১ ॥ 

কচ ঘি ৬১৬৪ সংখাক পু খতে ৫৯ ও ৬* সংখাজ লোক নাই। 

+* পরবর্তী অংশবুক্ত ১৮ সংখ্যক পত্রটি নাই, 



'অন্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

অস্তার্থ ॥ 

তথাহি॥ 

অশ্যার্থ।। 

তথাছি ॥ 

শ্রচৈতগ্ চঙ্জামৃত ৫৪৭ 

নানাধন্ম আচরণে বিষুুর মেবন। 
নানাবেদ পাঠে নানা তীর্থ পর্যটন ॥ 

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস তভু ন1 মিলয়। 

মিলয়ে চেতন্ত চন্দ্র ভক্ত পদাশ্রয় ॥ ৬১॥ 

জ্ঞানাদিবত্ম” বিরুচিং ব্রজনাথতক্তি 

রীতিং ন বেঘি ন চ পাদগুরতো মিলস্তি | 

হ1হৃত হৃত মম্ং কঃ শরণং বিষৃঢ় 

গোৌরে! হবিস্তব ন কর্ণ পথং গতোহ্ স্তি ॥ ৬২ ॥ 

ব্রঙ্জনাথ ভক্তিরিতি রমের স্দন। 

সংগুরু আশ্রয় বিনে না মিলে কখন ॥ 

অতএব গোরভক্ত গণের আশ্রয় । 

করিলেই অনায়াসে সর্বাসা্ধ হয়॥ ৬২ ॥ 

মুগ্যাপিসাশিব শুকে। বনারদা ছ্যৈ- 

বাশ্চধ্য ভাক্ত পদখী ন দাবীয়সী নঃ। 

দুর্ববোধ বৈভবপতে ময়ি পামরেহ পি- 

চৈতন্তচন্দ্র যদিতে করুণা কটাক্ষ: ॥ ৬৩ ॥ 

শিব শুক উদ্ধব নারদ আদি যত। 

ব্রজপ্রেম ভক্তি না হয় বৈকত ॥ 
বেদে নাহি জানে যার বৈভব বিচার | 

মো অতি পামর কোথা অস্ত পাৰে তার।। 

করুণ। কটাক্ষ যদি করে গৌর রায়। 
তবে সে মিলয়ে তারে অন্ত নাহি পায় ॥ ৬৩ ॥ 

বুষাঁকোঁং কর্ম ্ পনয়ত বার্তামপিমনাঁক 

ন কর্ণাভ্যর্ণেহাপ কচন নয়ত্যাধ্যাতবপরণে । 

ন মোহং দেহাদ্দৌ তজত পরমাশ্চ্ধ্য মধুরঃ 

পুমর্থানাং মৌলিমিলতি ভবতাং গোর কৃপায়! ॥ ৬৪ ॥ 
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২০) অন্ঠার্থ£ কর্শকাস মহান্দোতে ব্রতা সব হয়। 

তথাছি॥ 

জস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

স্বপ্রহেন সব কাধ্য করিলো নিশ্চয় ॥ 

শুন আধ্যাতিকা আঁদি যত যত দেখ। 

কর্ণে নয় করিহ সব রস হিন দেখ । 

গৌর কুপা যদি তোমে মিলয়ে যখন । 
পুরুষার্থ শিরোমণি মিলয়ে তখন ॥ ৬৪ ॥ 

অলং শাস্ত্রাভ্যাষৈরলয়হহ ত'এাটনিকয়। 

সদ। ষোবিদ্যা ভ্র্যান্থসত বিতথাঁং থুৎ কুরূদিকৃ। 

তৃণম্মন্] ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্নাসিকপটং 

নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসলদাদন্থুধিত্ভটে 7 ৬৫ ॥ 

অতিমুঢ লোঁক যার কিছু নাহি জ্ঞান । 

শান্সঙ্গ সমাজ তার না বুঝে ব্যাখ্যান ॥ 

ভক্তি শাস্ত্রাভ্যাস ছাঁড়। 

তীর্থ পর্যটনে কেনে বনু আস্তিধর্ | 

শ্রীরপা বাখনি ছারঃ যূত করিয়]। 

তৃণ জ্ঞান কর সব অপার দেখিয়। ॥ 

শুন মন কপট সন্তাসী বেশ। 

গোরা নিজ রসমদে নাচে হইয় বিভোরা ৷ 

তাঁহার চরণ তলে করহ আশ্রয়! 

ভক্ত কল্পতরু গণ যাহ] নিবলয় ॥ ৬৫ ॥ 

উচ্ছে ব্লাস্কালয়ন্তৎ কর চরণমচে1 হেমদণড প্রকাণ্ডো৷ 
বাহু প্রোদ্ধত্য সত্তাগুব ত্তরলতন্ং পুগুবীকায়তাক্ষাং ৷ 

বিশ্বস্যামঙ্গলয়ং কিমপি হরিহরী তুযুম্মদামন্দদাদৈ 
বধন্দে তং দেবচুড়ামপিমতুল রসাবিষ্ট চৈতন্তচন্দ্রং ॥ ৬৬ 

হেমদ্ণ্ড জিনি বাহু প্রকাও যাহার । 

আসস্ফালয়ে হস্ত পদ গেজ আঁকার ॥ 

স্থন্নর তরুলতাঁর কমল নয়ানে। 

বিশ্ব অমঙ্গল হরে হরে নামগাঁনে ॥ 



ভথাহি ॥ (২১) 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ | 

শ্রচৈতন্ত চন্দ্র।মৃত 885 

সেই চৈতগ্ুচন্দ্র দেব চূড়া মনি । 

বন্দনা করিয়া তার চরণ ছুখানি ॥ ৬৬ ॥ 

১হস্কারৈদশ দিআুধং মুখরয়নটটহা সচ্ছট। 
বীচীভিঃ স্ুট কুন্দকৈরবগণ প্রোভাসি কুর্ববভঃ | 

সর্বাঙং পবনোচ্চ্চ্চলদল প্রায় প্রকম্পং দধ- 

ততঃ প্রেমরসোন্সাদাপ্লুত গত গৌরহরিঃ শোভতে ॥ ৬৭1 

চিৎকার শবে দশদিগ ধ্বনি করে। 

অট্ট অট্র হাস্য করে অভি প্রেম ভরে ॥ 
কতক কৈরব কন্দ প্রকাশিত হয়। 

হাস্যের ছটায় সব আকাশ ভরয় ॥ 

মহাকম্প অঙ্গে হয় দন্ত সব লৌলে। 

অশ্বখের পাতা! যেন মহাবাউ চাল ॥ 

মহামত্ত গৌরচন্ত্ প্রেমানন্দ রসে । 

নাচে প্রভু অভিশয় ভাঁবের আবেশে ॥ 

অলৌকিক ভাব প্রতুর কিলাঁগি কি করে। 
কেবা আছে তাহার বুঝিবারে পারে ॥ ৬৭ ॥ 

সকসৌ নিরাক্ছুশ কৃপার্ক তদ্বৈভবমড়ূতং 
সারত সলোতা৷ সৌরে যান্র গৌরে ভব্যত্যনি ॥২ 

কোথা সেই নিরা্কুণ রূপায় প্রবল। 

কোখ। সেই গৌর হরি এ দীন বলল ॥ 

আনন্দলীলাময় বিগ্রহাঁয় হেমাভদিব্যচ্ছবি স্ুন্দরায় 

তল্মৈ মহপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চচ্জায় নমোনমন্তে ॥ ৬৮ ॥ 

পূর্ণীনন্দ ময় গৌর বিগ্রহ স্থন্দর 

হেম কান্তি জিনি তচচ অতি মনোহর ॥ 

১। পাঠাস্বর চিৎকারে রাশনরায়ণ বিদ্তারত চৈতন্য চর শ্লোক সংখ্য। ১, সপে পন্য 
২। জোক বংখ্যা অন্ুপ্িখিত | 
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তথাহি ॥ 

অস্সার্থ ॥ 

(২২) 

অস্যার্থ | 

বৈষ্ণব সা“হত্য ও ঘতনন্দন 

মহারস প্রেমাদাত। ভূবন আনন্দ । 

প্রণমহ সেই গৌর চন্দ্র পদছন্্ ॥ ৬৮ ॥ 

মহাপুরুষ মানিনাৎ সথরমুন শ্বরাণাং নিজং 

পদান্বজমজানতাং কিমপিগর্ব নির্বালনং | 

অছে। নয়ন গোচরং নিগমচক্রচুড়াচয়ং 

শচীস্তমচীকরং ক হই ভ্রিভাগ্যোদয়ঃ ॥ ৬৯ | 

স্ুরুমুণিশ্বর যত ভক্তি উপেক্ষিয়া । 

আপনাকে মানে মহা পুরুষ বলিয়। ॥ 

তা সবার গর্ব যেই করে নির্বাপণ। 

নিগমের শীরে যার পদ আরোহণ ॥ 

হেন শচী সত প্রভূ সর্ব পরাঁৎপর । 

কোন ভাগ্যোদয়ে হইল! নয়ন গোচর ॥ ৬৯ ॥ 

আন্তাং নাম মহান্ মহাঁনিতি বরং সর্বক্ষমামগ্ডলে 

লোকে বা প্রকটাস্ত নাম মহতী সিদ্ধিশ্চমৎ্কারিনী | 

কাঁঘং চারুচতুভ্ জত্বময়ত! মারধ্য বিশ্বেশ্বরং 
চেতো মে বনুমন্ততে নহি নহি শ্রীগৌর ভক্তিং বিনা ॥ ৭৯ ॥. 

অত্যন্ত ছুর্নভ সিদ্ধি যদি আসে করে। 

গৌরচন্্র বিনে মন তাঁহে নাহি চলে ॥ 

সাক্ষাৎ আসিয়া যদি কহে দেবগণ। 

আম। সবাকর তবু না লাগয়ে মন ॥ 

অন্ত কি কছিব আর চতুভূজ যার । 
ধৈকল্য বসতি নাপি ষদ্দি কহে আর ॥ 
তথাপি না চলে মন গোর! ছাড়ি । 
এঁছে গৌরচন্দ্র দয়ার্ত রূপ মাধুরী ॥ ৭* ॥ 

নির্দেষচারু নৃত্যে বিধুত৷ মলিনত। বক্রভাবঃ কদাচি 
নিঃশেষ প্রানীতাপ ত্রয়হরণ মহাপ্রেম পীয্ষ বর্থী। 



ঠৈতন্ত চচ্জামূত ৫৫১ 

উচু: কো৯পি ভাঁগ্যোদকবরুচির শী গর্ভ রাশে 
ভর্তানাং হচ্চকোর স্বাদিত পদ রুচির্ভাতি গৌরাজ চস: | ৭১ 

অন্যার্থ।  শচীর উদর দুগ্ধ সমূদ্র হইতে । 
জনমিলা| গোরচন্তর নিত্য সহিতে ॥ 

অন্তক্ষণ প্রেম রস বিষয়ে ভূবনে । 

প্রাণী মাত্রে তাপত্রয় কৈল নিবাঁরনে | 

ভক্তগণ চকোর হৃদয় ছরস পাইঞা। 
সেই পদ নখচন্জ রহয়ে বেড়িয়া ॥ ৭১ | 

তথাহি। দেবা ছুন্দুভি: বাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব মুখ্যা জগ: 
সিদ্ধাঃ সম্তত পুষ্প বুষ্টিভিরিমাং পৃথীং সমাচ্ছাদায়ন্। 

(২৩)  দিব্যন্তোত্রপর। মহধিমিবহাঃ প্রীত্যোপতগ্থ,নিজ- 
প্রেমোন্যাদিনি তাগ্ুবং রায়তি প্রীগৌরচন্্ে তৃবি | ৭২ 

অগ্যার্থ॥ নূত্য করে যবে প্রভূ কীঠন মগ্ডলে। 

দেবগণ দুন্দতি বাজায় কৃতহলে । 

গন্ধর্ব সকল আমি গাঁন করে রঙ্গে । 

সিদ্ধগণ পুষ্প বৃষ্টি করে প্রভুর অঙ্গে ॥ 
মহ] খধিগণ স্তব করয়ে অপারে। 

নিজ প্রেম উন্চমাদে প্রভ্ স্তব করে| ৭২।% 

তথাহি | মত্তকেসরি কিশোর বিক্রমঃ-প্রেম দিন্ধু জগাপ্রবোস্ভম। 

কোইপি দিব্য নব হেমকন্দলী কোমলে!| জয়তি গৌরচন্ত্রমাঃ | ৭৪ 1%% 

অন্যার্থ1। কিশোর কেশোরীমত্ত বিক্রম আচরি | 

উঝলয়ে প্রেম সিন্ধু গত উপরি ॥ 

দির্বধ সন্ল কোটি জিনি স্থবকমল অজ | 

জয় যুক্ত হউ গৌরচন্্রর সকল অঙ | ৭৫ ॥ 

« ৭৩ সংখাক ক্লোক নাই। 

ক ভৌোক সংখ্যা 18 হইতে ৭৭ পর্ধ্যস্ত গণনায় যে বাতিক্রষ লক্ষ্য কর! যায় তাহা যথাষ 

রকি হইল । 

৪০ 7৯ 
এ 

রি এ আনি 

ন্ছি সস 

চিত 

সই জি 



২ 

তথাহি ॥ 

অন্ঠার্থ | 

তথাহি ॥ 

(২৪খ) 

অস্ঠার্থ ॥ 

তথাহছি ॥ 

বৈষ্ব সাহিত্য ও যছনন্দন 

অলঙ্কার পঞ্ষেরই নয়ননিঃস্যান্দি পয়সাং 

স্পৃত্তিঃ সন্মুক্তাফলম্থললিতৈষস্য বপুষি । 
উদঞ্চদ্রোযাঞ্েরপি চ পরমা যস্য সুষম 
তমালম্বে গৌরং হরি মরুণ রোচিঞ্চ বসনং ॥ ৭৬ ॥ 

স্ব্নবির্ম তনু বাঁস অরুণ বরণে । 

সব অঙ্গ লিপ্ত বহু সুগন্ধি চন্দনে ॥ 

অঙ্গে আভরণ পরে অতি মনোহর । 

কমল নয়ন জলে ভিজে কলেবর ॥ 

প্রতি লোমকুপে হয় পুলক গাথনি। 

ধর্ম বিন্দু তাখে মুক্ত] ফল সম মানি 

সেই গৌরচন্দ্র প্রভুর লই শরণ । 
নিরবধি রহ সেই পাঁদপেন্প মন ॥ ৭৭ | 

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ স্থরসরিৎ পুরাদহোপাঁবনঃ 

শীতাংশোরপি শীতলঃ বুমধুরোমাধবীক সারাঁদপি- 
দাঁতাকল্পমহীরহাদপি মহানিঞ্জোজনন্তা অপি 
প্রেম৷ গৌরছরি কদাচ হৃদি মেধ্যাতঃপদং ধ্যাস্যতি ॥ ৭৮ 

কন্দর্প জিনিয়। অতি স্ন্দর শরীর । 

জাহুবী হইতে অতি পবিজ্র সুধীর ॥ 

অত্যন্ত শীতল কোটি সুধাংশু জিনিয়! | 

কত মধু পেলি গৌর মাধুরী নিছিয় ॥ 

দাত] কল্পতরু জিনি পরম দয়াল। 

জননী জিনিয়। জিগ্ধ বাৎসল্য রসাল ॥ 

প্রেমের স্বরূপ গৌর রুষ্ণ রসময় । 
আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৭৮ ॥ 

পুগং পু মধুর মধুর প্রেম মাধবী রসানাং 
দত! ঈ্বা হ্যয়মুরুদয়ো৷ মোদয়ন বিশ্বমৈতৎ 



জস্যার্থ| 

তথাহি ॥ 

অন্যার্থ | 

শচৈতন্ত চন্দ্রামৃত ৫৫৩ 

একোদেবঃ কটিতট মিলন্মপ্রিমঞ্জি বাস! 

ভাসানির্ভৎ দিত নবতড়িৎ কোটিরেব প্রিয়োমে ॥ ৭৯ | 

পুত পু মধুর মধুর রস গান। 

দিয়! দিয়! মাতাইলে! সকল ভূবন ॥ 
কোটি সৌদামিনি জিনি উজ্জল বরণ। 
কটিতে শোভডয়ে মঞ্জু অরুণ বসন ॥ 

শ্রীরু্ণ চৈতন্তচচ্জর আমার হৃদয়ে । 

উদয় করুণ দিব্য দিগ্ঠ সব কয়ে ॥৭৯॥ 

ষট: স্পৃষ্ট: কীন্তিত: সংস্থৃতে। বা 
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদূতো বা। 
প্রেয়: সারং দাতুমীশে। থ এক: 

শ্রীচৈতন্তং নৌমিদেব দয়ালুং ॥ ৮০ ॥ 

দর্শনে সপনে আর কীর্তনে শ্বরণে। 

কিছু দুরে রহু কিবা রহ দুর বনে ॥ 

সর্বাসার প্রেমদাতা চৈতন্ত গোসাঞ্ছি। 

এছে দয়ালু দাতা আর কেহু নাই॥ 

সে প্রতৃর পায়ে মোর অনস্ত প্রণাম। 

কৃষ প্রেমোদয় হয় লৈলে যার নাম | ৮* ॥ 

€২৫) তখাহি॥ সিঞ্চন্ সিঞ্চম্য়নপয়স। পা'গুগওুস্থলাস্তং 

অল্যার্থ। 

মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতি মুহুরহো দীর্ঘ নিঃশ্বাসজাতং 

উচ্চেঃ ক্রন্দন করুখোদগীর্ণহ। হতেডি বাবে! 

গৌর: কোহপি ব্রজবিরহ্িণী ভাবমগ্সকান্তি ॥ ৮১॥ 

গোপাঙ্গন! ভাবে প্রভু মগ্ন হয় ববে। 

উচ্চ স্বরে কান্দে প্রভু করুণায় তবে ॥ 

নয়নের জলে গপ্স্থল পাও হয়। 

অত্যপ্ত হতালে দীর্ঘ জিশ্বাগ ছাড়য় | 



তথাহি।। 

জন্যার্থ ॥ 

তথাহি ।। 

অন্ডার্থ | 

(১৬) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

অত্যন্ত বৈকুল্যে কভু ধরনি লোটাক়। 
হাতা শব করি কভৃধায়।॥ ৮১ ॥ 

কিং তাবদ্ধত ছুর্গমেযু বিফলং যোগাদিমাপঁযুহো। 
ভক্তিং কৃষ্ণ পদান্বুজে বিদধতঃ সর্ববার্থমাঁলুঠত । 
আশ! প্রেমমহোতসবে যদি-শিব ব্রক্গাগ্ভলভ্যেহভুতে 

গৌরে ধামনি দব্বিগাহমহিমোদরে তদ। রজ্যতাঁং || ৮২ 0. 

নান! মতে হূর্গম যোগাদি মার্গে হয়। 
তাখে কভু কৃষ্ণ পদে ভক্তি নাহি হয়| 

বিরিঞ্চি হুর্লভ প্রেম রস মহচ্ছবে । 

যদি আশ। থাকে মনে তবে কহি শুন ॥ 

অত্যন্ত বিশ্বাস করি গোরচন্দ্র পাঁয়। 
আসক্তি করিয়৷ ভজ তার নাহি দায় || ৮২ ॥ 

হুসস্ত্যচ্চৈরচ্চৈরহহ কুলবধ্বোবাইপি পরিতো 
দ্রবীভাবং গচ্ছস্ত্যপি কুবিষয় গ্রাবঘটিতাঃ | 
তির স্ছুর্বস্তযজ্ঞা অপি সকল শাস্জ্ সমিতিং 

ক্ষিত শ্রীচৈতন্তহভূত মহিমা! সাঁরেধহকতরতি ॥ ৮৩ 1 

ক্ষিতি তলে গৌরচন্দ্র করি অবতার । 
প্রেম রূস মধু ধারয়ে করিল নিস্তার | 

পাঁন করি সভাকার বাঁড়িল উম্মাদে। 

পাসরিল ধর্ম খগ্ডিল বিশ্বাদ || 

কুলবধূগণ গোর রসের বিন্যাসে । 
লোক লঙ্জ|! উপেক্ষিয়! প্রেমাবেশে হাসে ॥ 

আজন্ম বিষয় সঙ্গে যে কঠিন হিঞা। 
নবনিত সমচলে ঞ ক ॥ ৮৩ || 

তখাহি।। প্রায়চৈতন্যমাসীদপি সকল বিল্যাঁং নেহ পূর্ধবং যদেষাং 
খর্বধাসর্বার্থসারেহপ্যরৃত নছি পদং কৃষ্ঠিতা বৃদ্ধিবৃত্তিঃ ৷ 



অন্যার্থে ॥ 

তখথাহি।। 

অস্যার্থ | 

তথ্দহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

(২৭) 

তথাহি ॥. 

শ্রচৈতন্য চ্জামুত ৫৫€ 

গভীরোদারভাবোজ্জলরদমধুর প্রেমভ/ক্ত প্রবেশঃ। 

কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্হেবতীর্ণে ॥ ৮৪ ॥ 

পূর্বে প্রায় জীবের চৈতন্ত নাহি ছিলো । 

তেই সর্ব রস সার বুঝিতে নারিলো | 
এবে যদি দেখি গৌর কল কৃপা লেস। 
কার বা নহিল প্রেম রসে পরবেশ ॥॥ ৮৪ ॥ 

যথা যথা গৌর পদদারবিন্দে 
বিন্দেত ভক্তিংকৃত পুণ্যরাঁশিঃ | 

তথা তখোৎসর্পতি হগ্যকল্মা 

দ্রাধাপদাভ্তোজ স্ুধানুরাশিঃ ॥ ৮৫ || 

যত যত গৌর পাদপল্পে ভক্তি হয়। 
তত তত প্রেম ভক্তি করয়ে উদয় ॥ 

অকল্ঘাৎ রাধিকার চরণ কমলে। 

প্রেমাম্বত রাশি হাদি মাঝে তো উছলে ॥ ৮৫ || 

অভিব্যাক্তে। যত্র দ্রুত কনকশোরো৷ হরিভূ- 

ন্হিন্বা তৈব গ্রণয়রসমগ্রং অগডূৎ || 
অভূদুচ্চৈরুচ্চৈস্তমূল হরিসংকীর্তনবধিঃ | 
সকাল কিং ভূয়হ পরিবর্তেত মধুর || ৮৫11 

যেকালে প্রকট হৈল হেম গৌর হুরি | 
প্রেম রসে মগ্ন কৈল বিশ্ব কপ! করি ॥ 

যাথে উচ্চন্বরে হরি কীর্তন প্রচার । 

সে হেন মধুর কাল কবে হবে আর ॥৮€৫॥ 

সৈবেম়্ং ভূবি ধন্য গৌড় নগরী বেলাপি সৈবানৃধেঃ | 
চৈবেয়ং শ্রী পুরুযোত্তমে! মধুপতেন্তান্তেব নামানিতু 
নে! কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে. হরি হরি প্রেমোৎসবন্তাদৃশো 
হা চেতন্ত কপানিধানতব কিং বীক্ষে)পুনবৈভবং ॥ ৮৬ ॥ 

৯ ৬৩৬৪ পুথি অনুসারে ৮ৎ সংখ্য। হইবার উিখিত হুইল | 



ও ২ 

অন্ত্ার্থ ॥ 

ভথাহি ॥ 

অন্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

€২৮) অশ্যার্থ॥ 

বৈষুব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

সেই গৌরদেশ সেই সুমুদ্রের তীরে । 
সেই পুরুঘোত্তম আছে জগন্নাথ খীর ॥ 

হরি হপ্লি তৈছে প্রেম উৎসব কীর্ভনে । 

কোথা না দেখিয়। এবে বিকার লক্ষণ ॥ 

হাহা প্রভু শ্রীরুষ্ক চৈতন্য কোথা গেল! । 
পুন কি দেখিব এঁছে পুনুপ্রেম খেল। 1 ৮৬ ॥ 

অপারাবারঞ্জেদ সত ময় পাঁথোধিমধিকং 

বিমথ্য প্রাপ্তং স্তাৎ কিমপি পরমং সারমতুলং | 
তথাপি শ্রীগৌর কৃতি মদন গোপাল চরণ 
চ্ছট। স্পৃষ্টানাৎ তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাঁং ॥ ৮৭ ॥ 

পারাপার হীন হেল অস্ত সাগর । 

মধিয়! পাইলে সার গৌর কলেবর । 

অমুত হইতে কটু কহিঘ্ধে মরমে | 

কিবা দিয় গৌর তনু কল নিরমানে ॥ 

হেমচন্দ্র কহি যদি দ্বিবসে মলিন । 

হেমপদ্ম রজনীতে বর্ণ হয় আন ॥ 

লি নান! হয় অঙ্গ মহাতেজ ময়। 

পিইলিয়া পড়ে আখি আঅক্ষে নাহি বয় 1৮৭ ॥ 

তুণাদ্দপি চ নীচ তা সহজসৌ ম্যমুগ্জার তং 
হ্ধামধুর ভাষিতা বিষয়গঞ্ধ থুথুত্ক।ত2। 

হরি প্রণন্ন বিহ্বল! কিমপি ধীরমালাদ্বিত। 

ভবস্তি কিল সদগ্তণ! জগ ভি গৌরভাজাসমী ॥ ৮৮ ॥ 

তণ হইতে নীচ করি আপনাকে মানে । 

 লৌম্য মুত্তি আকুতি মধুর মনোঁরমে ॥ 
অম্বত বরিষে কথা রসের সাতে । 

খুথুংকার বিষয়ের গন্ধ আছে হাথে ॥ 



তথাহি ॥ 

অস্ার্থ! 

তথাঁহি ॥ 

(২৭) 

অস্যার্থ ॥ 

চৈতন্য চন্র্রামৃত ৫৫৭ 

কষ প্রেমামুতে সদা বিভোর থাকয। 

মহাগর্ভীরত। ধৈধ্য সদগুণাঁদি হয় ॥ ৮৮ | 

কদাশোৌরে গৌরে বপুধি পরমপ্রেম রসদে 
সদেক প্রাণে নি্পট কত ভাবো"শ্মি ভবিতা । 

কদা বা তন্তালৌকিক সদচ্মানেন মম হা 
গ্যকপ্মাৎ শ্রীরাধাপদ নথমশিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৮৯ ॥ 

দয়ার ঠাকুর তৃমি এ দীন বৎসল। 

আম! হেন দীন আর পাইতে বিরল ॥ 

সেই যে তোমার নাম করহ ম্বফল। 

দুর্গত জনের ত্রাণ তুমি সে কেবল ॥ 

প্রেমরস দাতা গৌর তনু মনোহর ॥ 

অকপটে কবে তাহা ভাবিবো অন্তর ॥ 

অলৌকিক মহ! অন্ুভাবের স্বভাব । 

কি বেশে উদয় হবে সেই মহাভাব ॥ 
শ্রীরাধিকা পদনথ মণি ১৮ | 

আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৮৯ | 

অশ্রপণাঁং কিমপি প্রবাহনিঃবছৈঃ ক্ষৌণীং পহ্কিলাং 

বুর্ববন পাঁণিতলে নিধায় বদরাপাওং কপোলস্থলীং। 

আশ্চধ্যং লজবণোদরোধমি বসন শোণং দধানে'হশুকং 

গৌরী ভূয় হরি: স্বয়ং বিতশ্ুতে রাধাপদাবু রতিং ॥ ৯* ॥ 

সমুদ্রের তীরে হরি ধরি গোর দেহ। 

আপনি বিস্তারে পূর্ব রাধিকার লেহ ॥ 
পাওুব্ণ কপোল যার পাপি তলে। 

পৃথিবী পঙ্কিল হয় নয়নের জলে ৷ 

এমন আশ্চর্য কভু দেখি শুনি নাই। 

ভক্ত রূপে জবভীপ চৈত্ন্ত গোসাই 1৯০ 
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তথাহছি ॥ 

অন্যার্থ 

তথাহি ॥ 

অন্ঠার্থ ॥ 

(৩০) 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছনন্দন্ 

সান্দ্রানন্দোঁজ্জলরসময় প্রেমপীযুষ সিদ্ধোঃ 
কোটি বর্ধন কিমপি করুণ ক্সিপ্ধ নেত্রাঞ্চলেন । 

কোহায়ং দেবং কনক কদলী গর্ত গৌরালযাস্টি- 
শ্চেভোহাকস্থান্সমম নিজ পদদে গাচযুক্তৎ চকার ॥ 7 

নিবিড় আনন্দ নবরস যে উজ্জ্বল | 

প্রেমের সাগরে কোটি বর্ষে নিরস্তর ॥ 

নয়ান অঞ্চল লিগ্ধ করুণার জলে । 

শীতল করিল ক্ষিতি তাঁপিত সকলে ॥ 

কমল কনক কাস্তি গৌর অঙ্গ যার। 

তার পদে গাঢ় প্রীতি রক আমার ॥ ৯১ ॥ 

কোহাক়ং পট্ট ধটীবিরাজিত কটি দেশঃ করে কম্কণং 

হারং বক্ষসি কুণগুলং শ্রবণয়োধিভ্রৎ পদে হুপূরং | 
উদ্ণ কৃত্য নিবন্ধ কুম্তলভর প্রে।ৎফুলযললীভ্রগাপীড়: 
ক্রীড়ৃতি গৌরনাগর বরে! নৃত্য ন্নিজৈর্নামভিঃ ॥ ৯২ । 

পট্টবন্্ পরিধান হেম গৌর রায় । 

করেতে কঙ্কণ হার দোলে যে হিয্ায় ॥ 

শ্রবণে কুণগুল ছুই হুপুর চরণে । 
কিশোর বয়েস অঙ্গে হেম আভরনে ॥ 

চাঁচর চিকুরে চুড়্যা বাধে উভকরি । 
প্রফুল্ল মলিক1 মালা অজানু সঞ্চারি ॥ 

স্গন্ধি চন্দন সব তন বিলেপন । 

গৌর স্থনাগর বর নাচে বিলক্ষণ ॥ 
আপনার গুণ শুন আপনি নাচয়। 

নৃত্য ভঙ্গি হেরিকতো কাম মুরছায় ॥ ৯২ ॥ 

সংসারছুংখ জজধো পতিতশ্য কাঁম- 
ক্রোপ!দি নক্রমকবৈঃ কবল রুতশ্ঠ | 



ব্অস্তার্থ। 

তথাহি। 

অস্যার্থ॥ 

তথাছি । 

শ্ীচৈতন্ত চচ্জ্াস্বৃত ৫৫৯ 

দুর্বাসন! নিগড়িতশ্ত নিবাশ্রয়ন্ত 

চৈতন্য চন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ৯৩! 

সংসার সাগর এই প্রেষের পাখার 

পড়িয়াছে মন মোর ন! জানে পাতার ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান । 

কুত্তির কমল জল জন্ত অবিরাম ॥ 

গ্রাম করিবারে আইসে নারি পলাইতে । 
দুর্বাসন! গণে বাদ্ধ। নিগুঢ় পদেতে ॥ 

ধরিতে আশ্চর্য নহি উকাসনা পাই। 

ংসার ভব তরঙে রাখিল ডুবাই ॥ 

হা হা! গ্রতু শ্রীরুষ্চ চৈতন্য দয়াময়। 

ব্রজ তেজ দেহ প্রভু নিজ পদাশ্রয় ॥ 

তোমার চরণ যুগ অবলম্ব করি। 

লচেতে উঠিয়। প্রভু সম্বিত আচরি ॥ ৯৩ ॥ 

কাস্ত্যানিন্দিত কোটি কোটি মদনঃ ্ীমস্মখেম্দুটা- 

বিচ্ছায়ীকত কোটি কোটি শর ছুন্নীলত্ যারচ্ছবি; | 

উদার্যোণ চ কোটি কোটি গুণিতং কল্প ক্রম: হয্সয়ন্ 
গৌরে! মে হৃদি কোটি কোটি জঙ্যাং ভাগৈ: পদং ধান্ততি ॥ ৯৪ ॥ 

জীগৌরাঙজগ কাস্তি কোটি কাম জিনি। 
কোটি কোটি চন্দ্র মুখ করিয়ে নিছনি ॥ 

কোটি কোটি কল্পতরু জিনি দাতা রাজ। 

কোটি জন্ম ভাগ্যে মিলে গৌর ছ্বিজ রাজ 1৯৪ | 

ক্ষণং হুদবতি রৌন্দিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মৃচ্ছ'তি 

ক্ষপং লুঠতি ধাবতি ক্মণমথ ক্ষণং নৃত্যতি। 
ক্ষণং শ্বনিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহাকতিং 

মহা গ্রণয়সীধুনা বিহরভীহ গৌর হরি ৯৫ ॥ 
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(৩১) অন্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অন্ার্থ ॥ 

তথাহছি। 

বৈষব সাহিত্য 'ও যহুনন্দন 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছ যায়। 

ক্ষণে মহি লুটে নাচে ইতি উতে ধায় ॥ 

ক্ষণে দীর্ঘশ্বান ছাঁড়ে ক্ষণে হাহাকার । 

বিহরয়ে গৌরাঙ্গ উলয়ে মহাভাঁব ] ৯৫ ॥ 

ক্ষণং ক্ষীণ পীণ: ক্ষণমহহ সাশ্রুঃ ক্ষণমথ 

ক্ষণং প্মের: শীত ক্ষণ মনলতণ্চ: ক্ষণমপি । 

্ষণং ধাবন্ স্তব্ধং ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণমহো। 

ক্ষণং মূকোগোরং স্ফুরতুমমদেহে! ভগবতঃ ॥ ৯৬ ॥ 

অলৌকিক ভাব গুভুর হর সর্ববঞ্ষণ। 
ভাব অনুরূপ চেষ্টাকায় বাকোমন ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছ। যায়। 

ক্ষণে নাচে ক্ষণে লুটে ক্ষণে প্রভূধায় ॥ 

ক্ষণে হাহাকার করি বোলে হরি হবি। 

ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস ছাঁড়য়ে দীর্ঘ করি 

ক্ষণে পুষ্ট হয় তন ক্ষণে হয় ক্ষীণ। 

ক্ষণে অশ্রু পড়ে আখি ক্ষণে বাঁক্যহীন ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে অল্পহাসে ক্ষণে ক্ষণে কান্দে 

ক্ষণে হয় তনু যেন অগ্র হেন তাপে? 

ক্ষণে আত বেগে ধায় ক্ষণে স্তন্ধ হয়| 

ক্ষণে মৌনি হয়্যা রহে ক্ষণে বহু কয়॥ 

সেই রূপ গৌগ চজ্র চরণ কমলে। 
রুহুক আমার মতি হইয়া! নিশচলে ॥ ৯৬ ॥ 

কৈবল্যং নরকাযতে ত্রিদশপূরাকা লপুষ্পায়তে 
দুর্দাস্তুজ্দিয় কাল সর্পপটলী প্রোৎখাতদংপ্রায়তে। 

বিশ্বং পূর্ণ স্বধায়তে বিধিমহেন্ত্রাদিশ্ কীটায়তে 

যৎ কারণ্য কটাক্ষ ঠবভববৃতা তং গৌরমেব স্তমঃ | ৯৭ 



অস্যার্থ ॥ 

২) 

তথাহি ॥ 

অস্থার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অন্তার্থ ॥ 

শ্রীচৈতন্ চচ্ছরাযৃত ৫৬১ 

যে প্রন গৌরাঙ্গ চন্দ্র কর্শাকট।ক্ষে | 
বিশ্ববিধি ইন্দ্রকীট হয় প্রেম স্থখে ॥ 

কুমতি নরক সম দেখয়ে যাহাতে। 

সর্ব্বেক্িয় কাল সর্প নু করে যাথে। 

সেই প্রত গৌর পদে স্বন কতরিয়্যা। 
যাহা হৈতে রাধাকষ প্রেম সখ পাইয়ে ॥ ৯৭ ॥ 

প্রবাহৈরশ্রণাং নবজলদকোটি ইব দুশো 
দপান* প্রেমদ্ধা। পরমপদকোটা প্রহসনং 

বসন্থ" মাপুযোরমূতনিধিকোটী(রিব তনু 

চ্ট-দ্ভত্ত* হ'বমহহ সন্নাসকপটং ॥ ৯৮ ॥ 

কোটিমেঘ 'জর্ন জল পড়ে তনয়নে । 

হাঁসে অপ্তিশয় প্রেমে ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

গৌর অঙ্ছট। অতি মাধুধ্য উগারে। 

কোটি স্রধ। সমুদ্রের নিন্দা সেই কনে ॥ 

গৌর হন ধরে হরি কপট সন্নাসি। 

বন্দছার পদ শিরে পৃথিবী পরমি ॥ ৯৮ ॥ 

শ্বতেজস। কষ পার বিন্দ- 

মহারসাবেশিচ বিশ্বমীশ্বরং | 
কমপ্যশেষ শ্রতিগুঢ়বেশং 
গোরাজমলীকুর মুঢচেতঃ ॥ ৯৯ ।* 

বিশ্ব বসিরুত কল পরম হরিষে । 

নিগুড় নিগম বেশ অসীম কারণ; | 

হেন গৌর তজ চিত্ত হইবো সুধন্ত ॥ ১০০ | 

*নিসলিখিত অনুষদ ংশ ১০০ সংখ্যা গপে উল্লিখিত আছে। ইহা যখাযধভাঁবে 
রক্ষিত কৃইজ । 
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'ভথাহি ॥ 

অস্ার্থ ॥ 

(৩৩) 

হথাহি ॥ 

অন্যার্থ। 

তথাহি॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছনন্দন 

চৈতন্তাতি কুপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ 

প্রেমোবেশিত সর্ব ভূ তহবদয়য়েত্যাশ্চধ্যধামন্সিতি 

গোরাজেতি গুণানবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়ে- 
ত্যশ্রান্তং মম জল্পতো৷ জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রীর্থয়ে ॥ ১০১ & 

শ্রীচৈতন্য দয়াময় পরম উদার । 

প্রেমরসে মত্ত কৈল সব চর়াচর ॥ 

আশ্চধ্য তোমার ধাম নাম গুণ গ্রাম। 

রসের সদন সবানন্দ অবিরাম ॥ 

তুয়! নামনিরস্তর করিতে জল্পন । 

যাউক জনম ঘোর এই সে প্রার্থন ॥ ১০১ ॥ 

মাগ্ন্তঃ পরিগীয় ষস্ঠ চরণাস্তোজন্রবৎ প্রোজ্জল 

প্রেমানন্দম়ামৃত্যভূত রসান্ সর্বৈব স্পর্বেবেড়িতাঃ | 
বরহ্ধাদীংস্চ হসস্তি নাঁতিবহু মন্যান্তে মহাবৈষ্ণবান্ 
পিকুর্বস্তি চ ্রদ্মষে।গ বিদ্ষস্তং গৌরচন্দ্রং হুমঃ ॥ ১৯২ । 

যে প্রভুর চরণাঘুজ স্মরে দিন রাতি। 

আনন্দ উজ্জল রস প্রেম বহে অতি॥ 

সকল বৈষুব তাহ! সদ। পান করে। 

অত্যন্ত আনন্দে মত্ত হইয়। অন্তরে ॥ 

ব্রদ্মাআদ্ি গণপতি সভে হাস্ত করে। 

্রচ্ষপদ অল্প মানি ধিক ধিক বলে ॥ 

জানি যোগি সিদ্ধে মুক্তি ভক্তি করিগণে। 

সদাই ধিতকাঁর করে সব টৈষ্ব জনে ॥ 

কাষ্ঠরন পিয়ে তার! অমৃত ছাড়িয়া । 

এই লাগি হাসি নভে নিবুণদ্ধি বলিয়! ॥ 

সেই গৌর পদ ছন্ব বন্দনা করিয়ে । 
জাহার স্মরণে কষ প্রেমধন পাইয়ে £ ১*২। 

যোমাগেদুর শুন্যোবত হহু বলবৎ কণ্টকো 
মিথ্যার্থ ভামকে। ষং মপদি রপময়ানন্দ নিঃ শ্রন্দকো য: 



অক্ার্থ | 

'ভথাঁহি | 

(৩৪) 

অস্তার্থ | 

থাহি ॥ 

অস্টার্থ | 

শ্রচৈভগ্ক চচ্জর মৃত 

সদ্য: প্র্যোতয়ংস্তং গ্রকটিত মহছিম! শেহবাদ হদগুহায়াঃ 

কোহপ্যক্তধ্বাস্তহতা সঃ জয়তি নবদ্বীপধীপ্যৎ প্রদীপ ॥ ১০৩ 

দৃূরশন্য পথ জেই কণ্টকে দুর্গম । 

মিথ্যা অর্থ লাগি সদা কে পরিশ্রম ॥ 

অন্ধকারে থাকে যেই চক্ষু ছিন যার । 

হৃদয়ে গ্রবেশ প্র করে যবে তার। 

সব ক্েশ নাশ করে চিত্তের আধার । 

নষ্ট করেন দিয়! প্রিদিপ সঞ্চার ॥ ১*৩॥ 

দুরাদেব দহন্ কুতর্কশত ভান কো টান্দুসংশীতলে। 

জ্যোতিঃ কন্দন সমসন্নধূপ্রিমা বাহান্তরধ্বাসম্তহৃং | 

সন্গেহাশয়বতিদিব্যবিসরত্বেজা; স্থবর্ণ দ্যুতিঃ 

কারণ্যাদিহ জাঁজলাতি স নবদীপ প্রদীপোতদুতঃ | ১০৪ ॥ 

অদুত নদয়া পুরে বর্ণ প্রিদিপ। 

কোটি চন্দ্র ্নগাতল হরিন।ম পিব ॥ 

কুতাঁকিক কট নব পুড়ি পুড়ি মরে। 

এঁছে হ্গোঁতি বাক্যাস্তর দুই দীপ্ধ করে ॥ 

সন্দেহ আসয় বৃতি দিব্য করণ্যতা । 

বন্দ সেই নবদ্বীপ প্রিদ্দিপ সর্বথা ॥ ১৪ ॥ 

্থয়ং দেবৌধত্র দ্রুত কনক গোর; করণায়। 
মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রাুরভবৎ | 

নবদ্বীপে তশ্মিন প্রতিভবন তক্ত,ৎসবময়ে 

মনো! মে বৈকুঠাদপি চ মধুরে ধাকি রমতে ॥ ১৭৫ ॥ 

্পনদ্রেবময় রূপ গোরা ঈশ্বর । 
প্রকট হইল! তিছে! নঘীয়া নগর ॥ 
আনন্দ উজ্দর্প রস প্রেমে সহিতে । 

ভক্তবুন্দ মঙ্গে সদ! ভ'্কু বিলাসিতে ॥ 



তথাহি ॥ 

অন্তার্থ | 

তথাহি ॥ 

অন্যার্থ | 

তথাহি। 

অন্যার্থ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

বৈকু্ অধিক সেই নবদ্বীপ ধাম। 
নিরাগ্তর হউ তাহে মনের বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥ 

বিভ্রদরণং কিমপি দহনোত্তী পমৌবর্ণ সাং 
দিব্যাকরং কিমপি কলয়ন দৃপ্ধ গোপাল বালঃ। 

আবিষ্কূর্বন কচিদবসরে তত্তদাশ্চর্যালীল।ং 

সাক্ষান্রামধুরিপুবপুর্ভীতি গৌরাঙ্গ চন্দ্র 1 ১০৬ ॥ 

তপ্ত হেম কান্ত গৌর টতন্য গোঁসাঞিঃ 
লাবণ্য লহরিতনু বহে যে সদাই । 

নানাবিধ রস লীলা প্রকাশ করয়ে । 

যাহাতে বৈষ্ণবগণ অন্তরে মোহ হয়ে ॥ 

ইহাতে আশ্চধ্য নাঁচি স্থনহ কাহিনী । 

রাধ। রুষ্ণ এক ৮ইয়। বিচার অবনি ॥ ১০৬ ॥ 

যততদ্বদস্ত শাস্্ানি-যতদ্যাখ্যান্ত তাঁকিকাঃ | 
জীবনং মম চৈতন্য পাঁদাভ্তোজন্থধৈবতু ॥ ১৯৭1 

যে সবন্শাক্সগণ নিপ্নয় করিয়্যা। 

ষে বাধ্য করু সব তাঁকিক বসিয়! ॥ 

গৌর পাদ পন্মমধূ আমার জীবন । 

সদ] চিত্তে হউ সেই নখের কিরণ ॥ ১০৭ | 

পাদঘঠত রবৈদ্দিশোমুখরয়ন্ নেত্রাসোসাং বিন্ৃতিঃ 
ক্ষৌণিং পক্ছিলয়ন্নহে। বিষদয়নট্াহাসৈনভঃ ॥ 

চন্দ্রজ্যোতি রুদারন্ন্দরকটি ব্যালোলশোনাম্বর: 
কো! দেবো লবপোরদকুল কুহুমোগ্ানে মুদা বৃত্যুতি | ১৯৮ ॥ 

নিজ রসাঁবেশে প্রভূ নাঁচয়ে যখন। 

পদতল শবে শব করে দিকগণ ॥ 

নেত্র জলে পক্ক হয় সকল অবনি। 

অট অট্ট হাসে কুমুদ ফুটে কুমুদ মেদমি | 



তথাহি॥ 

'অন্তার্থ ॥ 

(৩৬) 

তথাহি ॥ 

জন্যার্থ । 

শ্রীচৈতন্ত চঙ্জামৃত ৫ঝঝ: 

কত চন্দ্র জোংলা অঙের মাঁপূরী | 

অরুণ বসন তাথে কটির উপরি ॥ 

পুম্পের উদ্যানে নাচে না জানে আপনা । 

ধা কোলে করে প্রভূ দেখি দুখিজন1॥ ১৭৮ 

ধিকম্তু কুলমুজ্জলং বিগপি বাগিমতাং ধিগযশো! 
ধিপধ্যয়নমাকতিং নর বয়ঃ প্রিয়ঞ্কান্ত ধিকৃ। 

দ্বিজস্বমণ্প ধিক পরং বিমলমা শ্রমাদ্ধঞ্চ ধিক 
নচেৎ পরিচিত কলৌপ্রকটগৌর গো পী পতি? ॥ ১০৯ 

কলিতে প্রকট হৈল। গৌর গোপীপতি। 

ইহ] দেখি শুনি জার না জন্মিল রতি ॥ 

ধিক রহ তার কুলোজন সবকাজে। 

ধিক রহ তাঁর বাক্য অপটুতার সাঁজে। 

ধিক রহু তার যশে পিক অধ্যায়ন। 

ধিক রছ তাহারে! আরুতি স্থষৌবনে ॥ 
ধিক ধন জন ধিক্ দ্বিজ্ত্ব ভাহ।র। 

বিমল আশ্চয় যেই তাকেও ধিকৃতার । 
জগত জীবন গৌর যেবা নাজানিল। 

সে জোন জনমিঞ। কেনে হখনি না মেল ॥ ১০৯ ॥ 

ধ্যায়ন্তো গিরি বন্দেরেষু বহঝে। বঙ্গাহুভূয়ামতে 

ষোগাভ্যাসপরাশ্চ সম্তি বহব,ঘ সিদ্ধ! মহীমণগ্ডলে। 

যোগাভ্যাস পরাশ্চ বহবে। জল্পস্কি মিথ্যোদ্বভাঃ 

কোবা গৌরকপাং বিনাগ্ত জগতি শ্রেমেন্সিদো নৃত্যতি 1 ১৯১০ ৪ 

পর্বত কন্দরে জাঞা কত কত জন। 

ব্রঙ্মধ্যান কষে বিষ্ঞ/ অভিলাস ধন ॥ 

মিছাই উদ্ধত করি ফিরে কত শত । 
আপনার ধৈধ্যক করক্ে বেকত ॥ 



তখাছি ॥ 

জন্চার্থ ॥ 

তগ্থাহি ॥ 

৬৭) 

বৈষ্ুব সাহিত্য ও ষহুনন্দন 

গৌরচক্র কপাঁবিন্দু জগতের জন । 
কেবা প্রেম ধন্যদি হঞ। করে নর্তন ॥ ১১৯ ॥ 

অস্তধবৃস্তচয়ং সমস্তজগতা মুন্তুলয়স্তী হঠাৎ 

প্রেমানন্দ রসান্বধিং নিরবধি প্রোছ্ধেলয়স্তী বলাৎ। 

বিশ্ব শীতলয়স্ত্যতী বিকলং তাপব্রক্নেণানিশৎ । 

ষুশ্মাকং হৃদষে চকাম্ক সততং চৈতন্য চক্্রশহট। ॥ ১১১ 

অন্তরের ধবাস্তচয় যে কিছু আছিলো । 

রুপা পসারিয়! গৌর সকলি খগ্ডচিল ॥ 

প্রেমানন্দ রল সিন্ধু চঢ়াইল বলে। 
তাপ ত্রয় দগ্ধ জীবের করিল শীতলে ॥ 

হেন গৌরচক্ ছটা আমার হৃদয়ে | 

উদয় করিয়া! কর সবতাঁপ ক্ষয়ে ॥ ১১১ ॥ 

উপ্যাসতাব। গুরু বকোটি 

বধীয়তাং বা শ্রুতি শান্ম কোটী । 

চৈতন্য কারুণ্য কটাক্ষভাজাং 

ভবে পরং সগ্য রহস্য লাভঃ | ১৯১২ ॥ 

শ্রে্ঠ ভপাসানা কোটি কনে গুরা করি । 

বেদশাস্ত্রে কোটি পাট কোটি আত্তি করি ॥ 

যে করুক শ্রমকরি নাহি লাগে চিত্তে । 

শ্রকষঃ চেতন্ত রস না! পায়ু ৮ ॥ 

গ্ীকষ্ণ চৈতন্ত চত্্র করুণা ইঙ্গিতে । 

আশ্চর্য উত্তম প্রেম করেন উদ্দিতে ॥ ১১২ ॥ 

অপারন্ত প্রেমোজ্ৰল রস রহস্যামুতনিধে- 

নিধানং ব্রন্মশাচ্চিত ইহুহি চৈতন্তচরণঃ | 

অত্স্যং ধ্যায়স্ত: গুণয়ভব্রতো খাস্ত শরণং 

সতমেব প্রোন্মভাত্তমিহ কিল পায়ন্ধবৃতিনঃ ॥ ১১৬ 



অস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

জন্যার্থ | 

(৩৮) 

তথাহি। 

অন্তার্থ 

শ্রচৈতন্ত চরিতাম্বত €৬% 

অপারে উজ্জল রম রহস্ত অমতে! 

সুত্র চৈতন্য গ্রতু ব্রহ্মা শিব্যাচ্ছিতে ॥ 
এই মে চৈতন্ত প্রভুর চরণ কমলে । 
ধ্যান কর অতিশয় গ্রণয় অস্তরে ॥ 

মিলিবে অপুব প্রেম স্থধা রসময়ে । 

কেবল বিশ্বাসে সেই ধন যে মিলয়ে ॥ ১১৩ ॥ 

শ্রী মন্তাগবন্ত্ত যত্র পরম" 'ভাঁং পর্যযমুটটক্কিতং 
শ্রী বৈয়াসাকিন! চরন্বর়তয়। রাস প্রসঙজেপিষ২ । 

ষত্রাধারতিকেলি নাগর বসাস্বাদৈক-সভ্ভাজনং 

তদস্থপ্রথনাঁয় গৌরবপুষ। লোকে৯বতীর্ণো শ্রীহরিঃ ॥ ১১৪ ॥ 

পদ্যে। পত্রে বিচারপ। কহিতে কারণে- 

প্রেমভরে নিজপর বিচ।|বরু না জানে ॥ 

পরামর্শ নাহি কৈল দেয়া দেই কাজে । 

কালে বা অকালে কিছু মনে নাহি বাজে ॥ 

ষোগেন্্র গণের ধ্যান অতিব যে ধন । 

ষাচিয্। যাচিয়। দিল সকল ভূবন ॥ 

কষ? ভক্তি প্রেম রস এরূপে বিলায় । 

সরণ লইহ আমি সেই গৌর পায় ॥ ১১৪ | 

কোচিদ্দাশ্তমবাপুরদ্ধবমূখা: শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে 

আীদাসাদি পদং বরজানুজদৃশাং ভাঁবঞ্চ তেজুঃ পরে । 

অন্টে ধন্ততমা ধয়স্তি স্থধিযো রাধাপদ্থাস্ভোরহং 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥ ১১৫ ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাবলোকন হইতে | 
কেহ দাস্য উক্তি পাইল উদ্ধরের ব্িতে ॥ 

সুবল শ্রীদাস পদ কেছ কেহু পাইল। 
কেন্ধ গোঁপাঙ্গনা ভাব নির্ধল পাইল ॥ 

অন্ত ধন্য যত কেহ মাধুধ্য আলয়। 
রাধ! পদাম্বজ পাইল চৈতন্য আশ্রয় ॥ ১১৫ ॥ 



৫৬৮৮ 

তথাহি ॥ 

অন্ঠার্থ] 

'তথাছি ॥ 

অশ্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

(৩৯) 

'অস্যার্থ ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 

সর্বজে মুনি পুজবৈঃ: প্রবিততে তত্তমসতে যুক্তিতিঃ 

পূর্ববং নৈকতরত্রকোশুপি স্থদুঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ । 
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদ্দিতে গোরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ 

শ্রুতার্থেযা হরিভক্তিরেব পরম কেব! ন নির্ধাধ্যতে ॥ ১১৬ 

পূবে সবজৈ মুনি তত্ত নির্ধারিল। 
বেদার্থ না বুঝে কেছ দাচ্যার্থ নছিল ॥ 

গৌর চন্দ্র আসি যবে উদয় করিলা | 
বেদ অর্থ অন্ধকার লব দুরে গেলা ॥ 

সভাই জানিল মাত্র ছারি ভক্তি সার। 

ভজন। করয়ে সবে হরি বাক্যাচার ॥ 

গৌর রদে ক্ষিতি জল মগ্ন আনন্দে। 
আমি যে বঞ্চিত ভেল হেন প্রেমানন্দে ॥ ১১৬ ॥ 

বঞ্চিতোহন্রি বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোশস্যি নন সংশয়ঃ | 

বিশ্বং গৌর রসে মগ্রনং স্পর্শেশপি মম নীভবৎ ॥ ১১৭ ॥ 

সর্ব বিশ্ব গৌর রসে মজিয়। রহিল । 
বিন্দু মাত্র পরশ আমারে না হইল £ 

সভে চরিতার্থ হৈল গৌর পরকাশে। 
বঞ্চিত হইলু মুই নিজকর্্ দোঁষে ॥ ১১৭ 

অছে! বৈকুঠ স্কৈরপি চ ভগ্ববৎপাধদবরৈ: 
সরোমাধং দৃ্1 যদনচর বক্রেশবরমুখাঃ | 

মহাশ্চধ্য প্রেমোজ্জল রস সদাবেশবিবশী 

কৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমরুত পুণ্য প্রণয়তু ॥ ১১৮ ॥ 

বন্রেন্বর আদি আর অন্চরগণ । 

মহাশ্চর্ধ্য প্রেম রসে সদা নিমগন ॥ 

বৈকুঠে যতেক বিষ পারিষ্দগণ । 

ইহ। দেখি তাহা সভার চমকিত মন ॥ 



তথাঁছি | 

অন্তার্থ ॥ 

তথাছি। 

অন্যাথ 1 

ভথাহছি ॥ 

শীচৈতন্ত চচ্দ্ামৃত €$৬ন 

হেনমহ! অদ্ভুত গোরা ঈশ্বর | 
কেমতে ভজিব পুণ্য রহিত যে নর ॥ ১১৮॥ 

কৈর্ববা সব্বপুমর্থমৌলির কৃতায়াসৈরি হ'সাদিতে! 
নাসীদেশীর পদারবিঙ্গ রজস। স্পৃষ্টে মহীমগ্ুলে। 
হ| হ] ধিজ্মম জীবনং ধিগপি মে বিছা ধিগপ্যাশ্রমং 
যদ্দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্সম চ তত সম্বন্ধ গন্ধোহ শ্ুভৃত & ১১৯ ॥ 

কিব্যাঁসব পুরুষার্থ সবে গৌর বিন।। 

অরুত জনের গতি গৌরচন্জ্র বিনা ॥ 

গৌর পাদপদ্মরেণ পরণ হইলে । 
সেই জন ধন্য হয় যে মহি মণ্ডলে॥ 

হাহ] ধিক ধিক রহু আ'ঘার জীবনে | 

পিক বিষ্যা ধিক রহ আমার 'মাশ্রমে ॥ 

মোর সম অভাসিয়া নাহি ত্রভবনে | 

সমন্ধ নহিল গৌঁর প্রেম পরনে ॥ ১১৯ ॥ 

বিশ্বংমহা প্রণয়সাধু ধারসৈক- 

পাথোনিধৌ সকলমেব নিমভুয়ন্তং 
গৌরাঙ্গ চঙ্ নণচন্দ্র মণিচ্ছটায়াঃ 

কঞ্চিদ্বিচিত্রমগভাঁবমহং প্মরামি £ ১২০ ॥ 

সকল ভূবন প্রেমমধুর পাইয়া । 

স্বধারস সিদ্গুমাঝে রহিল মজিয় ॥ 

অতএব গৌর পদ নখের কিরণে। 

চিত্ত অনুভব আমি করিলে স্বরণে ॥ ১২৭ ॥ 

জিতং জিতং ময়ান্ো গোপিগৌর স্মৃত্যুন ভাবত । 
ভীক্কুমতি কাস্বারে পূর্ণ সর্ব মনোরথা! ॥ ১২১ $ 



খপ 

জন্তার্থ ॥ 

বৈষ্ব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 

গৌর তন ভাবে আমি গগন জিনিল । 
কুমতি কান্তারে সব তরল হইল | 

পুন্ন হুইল মনোরথ ঘত সব ছিল। 

চৈতন্ত চরণ যুগে স্মরণ লইল ॥ 

করণা সাগর প্রভু তুমি দিন বন্ধু। 

দয়া কর অহে প্রভূ তুমি এক বিন্দু ॥ 
অগতি পতিত জনার বন্ধু নাথ ভুমি | 

নিবেদন শুন পু ষে কহিয়ে আমি ॥ 

কি কাজ জাবনে প্রেম ধনে ছুঃখি যেই । 

মান্য হইয়/ কেনে জনমিল সেই ॥ 

মে! বভ অধম পহু তুমি দয়। ঝয়। 

প্রেম ধন কণ। দেহ হইয়] সদয় ॥ 

আনিএাছে! সবে প্রেম এই দুই আখর। 

পরম নহিল মোর হিয়ার ভিতর ॥ 

ছে দুঃখে দুঃখিয়া আমি তুমি দীনবন্ধু । 

ক্রুপা কর অহে প্রভূ করুণার সিন্ধু ॥ 

যে না ভজে তোমারে তুমি দেহ প্পেম। 

বেদের বচন প্রভু আন নহে যেন ॥ 

অদ্দোষ দরশি নাম আছয়ে তোমার । 

তাহাতে ভরস৷ বড় হেয়াছে আমার । 

দোষের আলম্স আমি তুমি দয়াময় । 

তাহুণতেই কর প্রভূ ষে বিধ।ন হয় ॥ 

অতএব হও প্রত চৈতন্ত গোসাগ্ি। 

কেনি কাধ্যে ভোমা স্থানে অশোচর নাই ॥ 

নিবেদন এই প্রভূ তোমার চরণে । 

স্মরণ লইল প্রভূ কহি যে বচনে ॥ 

স.সার সাগরে পভি পাইয়াছি যাতন। । 

উদ্ধাবহ ওহে প্রভূ এই ত্ুঃখি জন! ॥ 



(৪১) 

তপাহি ॥ 

অস্যার্থ | 

তথাছি ॥ 

তথাছি ॥ 

শ্রচৈতন্ব চজ্জামৃত ৫৭3. 

শরণাগতের তুমি পালক সর্ব । 

নিজ বাকা তুমি প্রভু পালহ সর্বথা ॥ 
কতক লিখিব যেই গোরাঙ্গের গুণ । 
গুণের সাগর গোর] গুণ নহে উন ॥ 

সহ বদন যদি কহে নিরবধি । 

সহন্্র যুগে ও নারে করিতে অবধি 

সহম্র সহন্স যুগ লিখেন গণেশ । 

তথাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় ₹খষ ॥ ১২১ ॥ 

পতস্তি যদ 1সদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং ছুল্প ভাঃ 

শ্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতা: স্থ্যঃ জ্রাঃ। 

কিমন্যাদিদঘেব বা বদি চতুভূ জং স্াদ্ধপু 

ঘ্তথাঁপি মম নো মনাক চলতি গৌর চন্দ্রান্সনঃ ॥ ১২২। 

পঞ্চবিধ মুক্তি সিদ্ধি অষ্ট মত হয়। 

অনস্ত প্রকারে ভোগ কে তাহ গণয় ॥ 

কত কত লোকে তাহ প্রকট করিয়া । 

ভজন করয়ে মনে না গনহে ইহা ॥ 

শ্রীরুষণ চতন্ত ভক্তি বিনা যত দেখ । 
কিছু নয় সেই সব অসারেই লেখা ॥ ১২২ ॥ 

দস্তে নিধায় তৃণকং পদযোনির্পত্য 

কৃত্বাচ কাকুশতমৈতদহং ব্রবীমি | 

হে সাধবঃ সকলমেববিহার দুরা- 
দেগৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতান্তরাগং ॥ ১২৩ ॥ 

দৃস্তে তৃণ গুচ্ছ ধরি চরণে পড়িয়া । 

সাধুগণ শতেক কাকুতি করি কাহা বিবরিয়] ॥ 

শুন সাধুগণ সব তিয়্াগ করিয়! | 

গৌর পদ দ্বন্দে থাক অন্ুন্বাগী হইয়। ॥ ১২৩ ] 

অহ্োনছুল্প ভা! যুক্তি নচ ভক্তভিং সুদুজ ভা: 

গৌরচজ্জ প্রসাদন্ত বৈকৃঠেহলি সু ভিঃ ॥ ১২৪ ঈ 



৭২. 

অত্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অস্ঠার্থ | 

৪২ তথাহি ॥ 

অন্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

'অন্ঠার্থ | 

বৈষ্ণব সাহিতা ও যনন্দন 

মুক্তি হুক্তি এই বৈকুষ্ঠাদি স্কান। 

গৌরাঙ্গ প্রসাদে নছে ছুলভ বিধান ॥ ১২৪ | 

সোভপ্যাশ্চষ্যময়ঃ প্রভৃ্নয়নয়োর্থমাভবেদেগাচরো 

যল্নাপ্ধাদি হবে: পদদানুজরসন্দয়গ্যাতং তছ্যতং | 

এ তাবন্মাম তাবদস্ত্র জগতীং যেহঞ্জেহপ্যনং কুর্ব্ধতে 

শচৈতন্য পর্দে নিখাত মনসন্তৈর্যং প্রসঙ্গোৎসব: ॥ ১২৫ প্র 

সে আশ্চাধ শ্বল্স গ্রভূর নয়ন গোচরে। 

কেমনে হইবে ভাগ্য নাহি গুরু তরে ॥ 

যেই মোর হয় যেই চৈতন্য ঈশ্বর | 
সদ! মন চিত্ত ক্ষিতি অলঙ্কার করে ॥ 

ভাসভার সঙ্গেত সব হউক আমার । 

গৌর চন্দ্র পাদ পদ্ম জীবন যাহার ॥ ১২৫ ॥ 

উতসসর্প জগদেব পূরয়ন্ গোৌরচজ্দ্র করুণামহার্ণবঃ | 
বিন্দুমাশ্রমপি-নাপতন্মহা ভুগে মি কিমেতদড়ুতং ॥ ১২৬ & 

ধিক থাকুক মোর বিদ্ক। ধন আদি সকলে । 

প্রেম বন্ত না মেলিল হেন ধন্ত কালে ॥ 

গোৌরচন্্র রূপা মহাসিন্কু উলিয়!। 
স্বদেশ পু করি চলিল বহিয়! ॥ 

এ সব আশ্চধ্য হেন প্রেমের বন্যায় । 

এক বিন্দু না লাগিল মোর দুষ্ট গায় ॥ ১২৬ ॥ 

কলিন্দ তনয়া তটে স্ফ্রদমন্দবুন্নাবনং 

বিহার লবণান্বধেঃ পুলিন পুষ্পবাটাং গতঃ 

ধৃতারণ পটঃ পরীহ্ৃস্ত সুপীতবাস। হবি 

স্িরোহিত নজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমামে গতিঃ ॥ 

যমুনার তটে বৃন্দাবন তিথ্্যাগিয়া। 

লবন সমুদ্র তটে মিলিয়া আসিয়া ॥ 



তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাছি। 

(৪৩) 

'অন্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

শ্রীচৈতগ্ত চরিতামুত ৪ ৯ 

অরুণ বসন ধরে তেজি পিতবাঁস । 

স্টাম অঙ্গ তিরোহিয়া গৌর পরকাশ ॥ 

সেই গৌর চন্দ্র প্রভূ হউ মোর গতি । 
জীব নিস্তারিতে ধার হেন সর্ব রিকি ॥ ১২৭ ॥ 

কালং কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গা: 
শ্রীভক্তিমাঁর্গং ইহ কণ্টক কোটি রুদ। 

হ1 হক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি । 

চৈতন্য চন্জ্র যদি নাগ্য কপাং করোমি ॥ ১২৮ ॥ 

কলিকালে বলিষ্ঠ ইন্জিয় বৈরিচয় | 

ভক্তি পথে অনেক কণ্টক রুদ্ধ হষ ॥ 

গৌরচন্রর তুমি দি কৃপা ন! করিবে। 
কোথায় যাইব কি করিবে এই জীবে ॥ ১২৯॥ 

আস্তাং বৈরাগ্যকোটিভবতু শমদমক্াস্তিমৈত্রার্দি কোটি- 
স্তব্বানমধ্যানকোটি ভবতু বৈষ্বী ভক্তি কোটি: । 
কোট্যংশোহপ্যস্য ন স্যাত্বদপিগ্রপগণে! য শ্বতঃ সিদ্ধ আসে 

শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয় চরণনং জ্যোতিরামোদভাজাং ॥ ১৩০ ॥ 

কোটি বৈরাগ্য কোটি সম কোটি দম। 
কোটি খ্যাতি কোটি মেত্র আর কোটি জান ॥ 

বিষণ ভক্তি কোটি হুউ শাস্ত্রের সম্মত । 
আর যে সম্ভবে অলৌকিক গুণ যত 

গোর প্রিয় ভক্তে হয় যে গুণ সম্ভব৷ 
তার কোটি অংশতুল্য নহে এই সব ॥ ১৩৯ | 

তজন্ক চেতন্ত পদারবিন্দং 
ভবস্ত সদ্তক্তি রমেন পূর্ণাঃ 

জানন্দয়ন্ত জিজগছিবিক্রং 

মাঁধূর্ধ্যং সৌতাগ্যদয়াক্ষমাস্ৈঃ ॥ ১৩১ ॥ 



পণ 

আন্যার্থ | 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

তথাহি ॥ 

অস্যার্থ ॥ 

(৪৪) 

ভথাহি ॥ 

'আস্তার্থ ॥ 

€বঙ্ব সাহিত্য ও যছুনন্দন 

চৈতন্য চরণ পদ্ম ভজ সর্বজন । 

শুদ্ধ ভক্কি রসে পুর্ণ রহ অনুক্ষণ । 

মাধুর্য সৌভাগ্য দয়! ক্ষমাদির গুণে । 
ভ্রিজগত আনন্দিত হয় সর্বক্ষণে £ ১৩১ ॥ 

ক্ষীণ বৈরাগ্যভক্ত্যা্দি পাধতাত্্ যথা তথা । 

চৈতন্য চরপাস্তোজ ভক্তিলভ্য সমংকৃত ॥ ২৩২ ॥ 

ইহাঁও ন। দেখে সব পাবগ্ডের গণ । 
আচগ্ডাল আদি করে কৃষ্ণ সংকীতন ॥ 

ক্ষীণ বৈরাগ্য ভক্তি লভ্য বিধি যতযত । 

করুক সাধন তারা লৌকিক কতকভ ॥ 
চৈতন্য চরণ ভক্তে ঘেই লভ্য হয়। 

তাঁর তুল্য নাহি কিছু জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩২ ॥ 

হা হত হৃত পরমোষর চিত্ত ভূমৌ 

ব্যর্থ ভবস্তি মম সাধনকোটয়োহ পি 

সর্ববাতমন1 তদহমন্ভুতভক্তি বীজং 

গ্রীগৌরচন্দ্র শরণং করোমি ॥ ১৩৩ ॥ 

অত্যন্ত উন্রতর চিত্ত মহিতলে । 

কোটি কোটি সাধন করিলে নাহি মিলে ॥ 

অভভূত ভক্তির বীজ চেতন্ত চরণ । 

সর্বভাবে মুঞ্ তাঁহে লইন্ু শরণ ॥ ১৩৩ ॥ 

সর্বলাধন হীনোইপি পরমাশ্চরধ্য বৈভবে । 
গৌরাজে স্তত্ত ভাবে! যঃ সর্বব৭থপূর্ণ এব লঃ ॥ ১৩৪ ॥ 

কোনই সাধন ঘার নাহি কোন কালে। 

মভে ভজে গৌর চঙ্জ চংণ কমলে ॥ 

পরম আশ্চর্য্য প্রভু কপার টবতব । 
সর্বদাম্ম পরিপূর্ণ থাকে সেই সব 1 ১৩৪ ॥ 



তথাভি | 

অন্যার্থ ॥ 

ভথাহছি ॥ 

অন্তার্থ | 

তথাহি ॥ 

শ্রীচেতন্ত চন্দ্রামৃত ৭৫ 

মাদাৎকোটি মৃগেন্দ্রনহুংক তিররস্তডিগ্মাশুকোটি চ্ছবিঃ 
কোটিন্দুত্তটশী হলো গতিজিত প্রোস্মতকোটি ছিপঃ। 

নাম্গাদুর্গত কোটি নিষ্কদতি করো ব্রক্ষাদি কোটিশখ্বরঃ 

কোট্য গ্থেত শিরোমণি বিব্জয়তে শ্রীত্রীশবীনন্দনঃ ॥ ১৬৫ ॥ 

কোটি মিং জিন যার ভুষ্কারের প্রি । 

শ্রী অঙ্গের তেজ কোটি কোটি স্ধ্য জিনি ॥ 

কোটি চঙ্্ জনি অঙ্গ অত্যন্ত শীতল । 

প্রেমে মত্ত গতি যিনি কোটি করি বর ॥ 

কোটি কোটি ব্রহ্ষাণ্ডের পরম নশ্বর । 

যার নামে হরে কোটি পতিত পামর ॥ 

কোটি কোটি অদৈতের হয় শিরোধাধা | 

সকল ঈশ্বর গণের হয় সেই আধ্য ॥ 
জয় যুক্ত হউ সেই শচীর নন্দন । 

ভাঙার চরণে মোর সদা রহ মন ॥ ১৩৫ ॥ 

অতি পুণ্যেরতি স্তরূতৈঃ কুতার্থীকতঃ কোহপি পূর্কেঃ 

এবং কৈরপি ন কৃতং যত প্রেমান্ধো নিমজ্জিভং বিশ্বং ॥ ১৩৬ 

পূর্ব পূর্ব অবতারে কোন কোন জনে । 
কুতার্থ করিল যোগ্য দেখে কোন মানে ॥ 

হেন অবতার কতু দেখি গুনি নাই। 

প্রেমের শায়রে বিশ্ব রাখিল ডুবাই ! 

গৌরচজ্ পদ রজ পরসিত ভূমে। 
কেবা না পাইল ভক্তি বিনা পরিশ্রমে ॥ ১৩৬ ॥ 

যদিনিগদিত মীনাগ্যংশবন্াাগীর চচ্ছো * 
ন তদদপি সহি কশ্চিচ্ছক্তি লীল! বিকাশ: । 

অতুল সকল শক্তাশ্চর্ধ্য লীল! প্রকাশৈ- 

রনধিগ তমন্বং পূর্ব এবাবতীর্ণঃ ॥ ১৩৭ ॥ 



ধ শি টৈেষ্ব সাহিত্য ও যদ্রনন্দন 

অন্তার্থ ॥ বার আন গৌর চজ্দ্র চরণে সর্ববরথা | 

ধার দাস ভব উজ অন্যের কি কথ। 

তথাঁহি ॥ ব্যাশ কুষ্চৈতন্তে নুপন্থারি কিমধিনঃ 

চিন্তামণিময়ং প্রাপ7 কোমুছে। ব্জতং ব্রজেহ | 

জস্যর্থ ॥ শ্ীকঞ্চ তন্ত যার নিষ্ঠার বাসন! । 

নুপ ছারে কভু সেই না করে প্রার্থনা ॥ 

চিন্তাধনি পাঁঞ। যেবা হেন কেবা আছে । 

হাহাছে অত্গ্য হও প্জত্েরে বাঞ্ধে ॥ 

তখাতি ॥ অচৈতন্ত মিদং বিশ্বং যদি চেভন্তমীশ্বরঃ | 

ন ভজেহ সর্ববতোমুত্যুক্পাস্তমমরোতভ্তমৈঃ ॥ 

অন্যার্থ | অচৈন্ন্য জানি এই সকল ভবন । 

যদি নাহি ভজে লোক ঠচতন্য চরণ ॥ 

পৃথিবীতে গ্ুঢ রূপে প্রভু অবতান্স । 

সর্ব দেব গণ তার পদ সেবা করে ॥ 

তথা।হ ॥ ভ্রস্মেশাদিমহাশ্চযা মহিমাপি মহাপ্রভুঃ । 

মুগ্ধবালোদিত* শ্রত্বা সিদ্ধ বশংভবিস্যাত্তি ॥ 

অস্কার্থ ॥ ব্রহ্মা শিব শেষ আনি মহিমা না জানে । 

সে গৌরাঙ্গ গুণ কি বপিবে জীব আনে ॥ 

বুদ্ধ! বাল কেউ যদি কহে গৌর কথা । 
শ্রবণে অবশ্য নিগ্ধ হয় মধু যথা ॥ 

তথাহি ॥ দৃষ্টং ন শাঙ্সং সরবে। ন দৃষ্টা 
বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ সুবুদ্ধা- 
ঘখ্তথা জল্পতু বালভাবা- 

তখৈব মে গৌরহরি প্রসীদতু ॥ 



চৈতন্য চন্জামৃত ৫৭৭ 

অস্ঠার্থ ॥ শাস্ারশন নাই কখন যাহার । 
গুরু চরণে প্রশ্ন নাহি করে আর ॥ 

বিবেচক সাধু সঙ্গে না করে বিচার । 
সুবৃদ্ধির সঙ্গে কিব্য। বুধ্যের প্রচার ॥ 

জান মভে কহি ষদ্দি বালক স্বভাবে । 

তাহাতে প্রপন্ন প্রভূ হয় আমাসভে ॥ 

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরম্বতী রুত গুণ গৌরচরিত 

ভাষাবূপ করিল বননন। 

বৈঝবের কপ! হৈতে সাধ্য সহ হৈল চিতে 

গাইল গুণ এ যছুনন্দন দাস ॥ 

সমাঞ্চ হইল গ্রন্থ পুন্ন হোল মনোরথ 

যত অভিলাস হাল! মনে । 

গৌরচন্ত্র গুণ গান সর্বভক্ত আকর্ষণ 

শিবেদন এ যহুনন্দানে ॥ 

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ পাদ সরস্বতী বিরচিত্তং 

শ্রীচেতন্ত চন্দ্রামুতং সংপুন্ন্য ইতি ॥ 

৯7-9া5 2) 





অনুবাদক 

হ্ছছুনলন দাস 





০ জনের 

মুক্তাচর়িত 

কেটি কাম জিনি তন জ্যোভি কোটি চা জু 

ইন্দীবরমিন্দিকাস্িতর | 

জগত মোহন করে হেন লীলা! যেই ধরে 

বন্দোনন্দ নন্দন হন্দর ! 

ভূমৌত পাওমুক্তামালা তার ক্রয় বিক্রন্ন মেল1॥ 
অমুদ্রে মজ্জিত যার যন 

দোহে জয় বাগ যার বন্দিয়ে চক্পণ তার 

শ্রীরাধা মাধব যাক নাঁম। 

আপন উজ্জল তক্তি সুধা সসপিত ক্ষিতি 
উদয় হইল আচন্কিতে। 

শচীগর্ত ব্যোমমাঝে পূর্ণ চজ্ছ জ্যোতসা! লাজে 
বন্দ সুখি সেই শচী শৃতে ॥ 

শচীপুত্র যার নাম আর স্বরূপ আখ্যান 

আর দুই রূপ সনাতন । 

শ্রীমতী মধুর! পুরী আর শ্রীল গোষ্ঠ পুরী 
রাধা কণ্ড গিরি গোবদ্ধন ॥ 

রাধিকা মাধব আদি পাইস্ু যার কপ! লৌধি 
বন্দ সেই জী ঠাকুর গোসাগ্ি। 

তাঁর কৃপা সব এই এই সব যেই দেই 
সেই রুপা অন্ক্ষণ চাই ॥ 

শী হরি চরিতামৃত লহরি পরমানু 
বৃন্দাবনে জনে জন্মে যেই। 

রাধার ভক্ত যত পিয়ে তার! অবিরত 

বিস্তারি এতদ আনন্দ পাই। 

এবে গুরু বৈষ্বগণ স্ভতি করি নিজঙন 

করি যার চরণ বন্দন | | 

যাহাতে অভিষ্ট পাই রুফ্ণ লীলা! গুণ গাই 
কহে দাস এ বহুনন্দন ৯» ॥ 

৬ জপ নি পর্ব জাগা জপ আন 

১1 বং নঃ গ্রঃ মং পুথি লং ২৩৭৫ 



বথাজাশগ £ 

বন্াতাগ ॥ 

বৈষ্ঞব সাহিত্য ও ষনুনন্দন 

কাল দেশ পার সুক্তা হুন্ব। 

সেই কাল নহে অনসময় ॥ 
€দশ সেই নহে এই সিন্ধু । 

পাত্র নছে তার! ব্রজ বধু ॥ 

সম্প্রতি সুকুতা জনমে । 

স্থক্তি সম্পুটে নহে শমে ॥ 
গে অপুর শুনি সত্যভামা 

বিশেষ শুনিতে অন্রপমা ॥ 

উৎকণ্ঠ। বাঁড়িল অতিশক্স | 

পুন পুন কহিবারে কয় ॥ 

শুনি শ্টাম কহিতে লাগিল! । 

মন্দ সেই লীলা! দেখ দিল! ॥ 

পোকুল বিলাস সুধা রসে । 

ডুবি রহে পরম হরিষে১ ॥ 

দুজর্ভ মন্ধন্ দেহ নৌকারুষঃ লেৰ। গেছ 
যাতে টছতে ভবসিন্ধু তি । 

সে দেহ পাইয়া! এখা গেল সদ] বৃখা কথ! 
এ তাপে জীবন জায় জরি । 

ভীগুর পোসাঞ্ি বাতে নৌকার কাগুারী ভাতে 
কোন চিন্তা আছে কোন ঠাই । 

যে জন কাণ্ডাকী ছাঁডে দৈবে সেই ডুবি মরে 
-কাগ্ারীতে দৃঢ় চিত চাই ॥ 

কুক নাম গুণ যশ কীর্তন নর্নোজাস 

আন্ুকুল্য বাতাস সে হয়। 

ইহাতে ভাবাগ্ুুধি না৷ তরিল হানবুদ্ছি 
আত খাঁতি পাপী লেই হুর ॥ 

১1 বং অঃ গাও অঃ পুথি সং ২৬৭৫ ২৬পৃং»খ 



বথারাগ.! 

সুক্কাচরিত 

না পাড় জন্ধ সস জঙ্জুর হইল অঙ্গ 

নানা অসৎ কথা সঙ্গে। 

এ যছুনন্দন দাস মোর মনে হা হতাশ 

প্রভূ কপ! কর দীন অঙজে৯ ॥ 

এইত সময়ে তথ। নান্দীগুখী উপস্থিত 
ভগবতী পৌণ মাসী শিস্কা | 

তা সভায গমন কথ! শুনিল বিশেষ মতা 

শুনিঞা তেজিয়া কহে হান্তা 

হে সখী ললিতা শুন ব্রজরাজ নন্দন 

পরিহাস যুক্ত সদ হয়। 

তার পরিহাস বাক্য মাত্রে কৈলে হুএঞা এঁক্য 

স্বকাধ্য উপেক্ষা যুক্ত নয় ॥ 

ক্ষণেক আমার সনে ফিরি সেই সখিগণে 

অপমান পশ্মুখে করিয়া । 

মানকর পষ্ঠ দেশে প্রবেশহ কষ পাশে 

নিজ্জ কার্ধ্য উদ্ধার লাগিয়! | 

পরিহান বিভদ্বন। করি মনে সহিষুঃ ন! 

ধৈর্য্য হএাা শ্বকার্ধ্য উদ্ধার । 

শপথ করিয়! আমি ফিপ্াইয়াছি চল তুমি 
এই বাক্য মোর তুমি ধর ॥ 

কৃষ্ণের যে নম্র কথা সেহ প্রতি শ্রমত! 

মুক্তা দেওয়াইবে সেই ধনি। 

ইছাতে অন্যথা নাই চল লতে কৃষ্ণ ঠা্রি 
আমি তবে এই অর্থ জানিৎ ॥ | 

বথারাগ ॥ মে! অতি অধমাধম বিষয়! বিষ্টারুমি লঙ্ 

যো সম পাতকী আর নাই। 

৯। বঃনঃগ্রঃ হঃ পুথি সং ২৭৭৫ এক 

1 56 7? 59 5 ?? ৪১ ২২৭৪৫ $২৬ ২১ক-খ 
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৪৮৪ বৈষুব সাহিত্য ও যদ্বনন্দন 

আপন] অকাধ্য যত কি জঙ্জা নিন্দাপঞ্থ 

মহ তর স্থানে লক্া পাই ॥ 

নাভজিত গুরু পদ না দেবি ভদ্্ু পদ 

না কইকু গোবিন্দ সেবন । 

আপন উদর ভরি স্্ীপুত্রাদি মোর করি 

€বষবতায় ন! কৈনু ভরণ ॥ 

পরমার্থের দ্রব্য লএগ৷ ব্যবহারে ভুঙগাইস। 

আর মোর নাহিক নিষ্ঠার ॥ 

পাইয়া মনুষ্য জন্মে বুথ! গেল ভববন্ধে 

সার বাপন। মনে ছার ॥ 

হুর্বালন! নাহি ছাডে ভববক্ধে লএা পানে 

হেন মোর কুবুদ্ধি হুষ্ট মন । 
লদ। মোরে তাপ দেই সে তাপে জঙ্জর হই 

কোথা হবে ককের স্মরণ | 

শ্রী গুরু বৈষ্ণব প্রভু তোম! না ভঙ্গি কক 

তুমি মোঁপে না ছাডিবা কভ়। 

পতিত পাঁবন নায় রাখ নিজ পুণ ধাম 

শরণ লইনু পঞ্গে প্রত ॥ 

আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা শক্তি ধরে 

বিনা গুরু বৈষব গোসাঞ্রি ॥. 

তাব্রিলা কতেক পণনী হেন ষশপরতাপি 

অতএব তোর গুণ গাই। 

অশুদ্ধ হৃদয় মোর কপটের নাহি ওর 

অকপটে না ভিন তোমা । 

অপন্লাধ ক্ষেমা করি নিজগুণে দয়া ভব 

দেও রাধা কথ্চ প্রেম সেবা । 

ব্রজ গোগী ভাব যেন কর কপ তেন মন 

মাগে যছনন্দন কবি সেবা ॥ 

১) বঃ নশ্রঃ অং পুঁথি সং ২২৭৭ / ২৬ পু ৯৩-ক-এ 



সুক্তাচন্বিন্ত 

যখারাগ । গৌরাঙ্গ চান্দের গুণে পাষাণ মিলায়। যায় 

সুখরখ ভরে অন্কুর | 

দয়ানিধি গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ ফু ॥ 

গৌরানের দয়! শুনি গুণ ছাড়ে গুণ মনি 
জান ছাড়ে জানী মুনীগণ 

কর্ম ছাড়ে কর্িগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে 

গুহ বালী ছাড়য়ে ভবন । 

শুনিয়া গৌরাঙ্গ দয়া মায্িগণ ছাড়ে মায়া 

ধন জন নারী তেয়াগিয়া । 

অমে বৃন্দাবনে বনে গায়ে গোর! দয়াগণে 

হেন সে করুণা অমায়য়। 

সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গতি 

পাইতে গৌরাঙ্গ পদ ছায়া। 
হেন দয়াময় প্রভূ না ভজিনু মুঞ্ও তভু | 

এ যছুনন্দন অভাগিয়া ১ ॥ 

ব্খারাগ লঘু ছন্দ ॥ 

গুনহ ভকত গোবিন্দ লীলা যাতে পানি হয় কঠিন শিলা 
মুকুতা চরিত অমৃত গাথা! । 

সত্যাশ্ডনে কষ কহয়ে কথা৷ পূর্ব কথা মনে বিচার কি 

শুনহ বচন চাতুরী ধুরি ॥ 

কৃ কহে শুন সত্যতামা আমার বচন গণহ করেনা 

নান্দীমুখী কহে স্বমধুর হাসি। 
অপূর্ব চাতুরী মধুর ভামি। 

্বধর্মা সুনিষ্ঠ হে যুব রাজ এ কৃষি বানিজ্য গোররক্ষা! কাজ 
্ এই তিন বৃতি স্পষ্টতাতোর । 

সদা দেখা গুনা আছরে মোর 

১ খু নঃঞ্ং মং পুথি সং২২৭৫| ৬৬ পুত হক 
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৫৮৪ 

বখারাগ । 

তবঙ্ব জাহিতা ও বতনন্দন 

কাধ্য দানে বুদ্ধি জীবিকা কাজ। 

কভু নাহি দেখি গোকুল মাঁঝ৯ ॥ 

সাধবীবুন্দাধর পানে বপূ বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে 
তন্গতে কহিছে সেই কথা । 

মহা রসায়ণ পানে বপু বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে 

গ্রন্থাদি রহিত লৌষ্টবতা ॥ 
ইন্দ্রনীলার্গলদর্প ভারে কহি অতি খর্ব 

স্থববলন বাহু মনোহর ॥ 

জিনিয়া গজেন্দ্র শুণ্ জিনি তুজ গজেন্জ্ দণ্ড 

উপাম। দিবার নাহি স্থল । 

মনোহর বক্ষস্তল পরিসর অবিরল 

মকরত কপাট গর্ধ জিনি । 

লাবণ্য লহুরী ভার কোমল কুন্ধম সার 

পীন শুনি হৃদয় মর্দনি ॥ 

উরু তুই মহা! রস্ত মর কর রস্তান্তজ্ক 
গর্ব খর্বক সসৌষ্টবে 

তাহার লাবশ্য ভোরি ব্রজ বধু চিত্ত করি 

বন্ধন করিয়। রাখে সবে ॥ 

সুখ চজ্জ সুমধুর শরত কোটি শশধর 
মাধুষ্য সক্কোচে হেন শোভা। 

প্রফুজ কমল বন শোভা লঙ্হে দ্িনক্ন 

যাতে ব্রজ বধূ মন লোভ ॥ 

ভূন্ধ যুগ মনোরম কামের কামান ভান্ন 

নাস! ভিল ফুলকাম বান । 

অধরোষ্ঠ রক্তাৎপল ২ তাতে হাসা সধাকর 

'গস্কুজ আছয়ে অভক্ষণ ॥ 

গণ্ড যুগ সুদর্শন কর কুগুল নঙতন 

করে সার হয় বু্স্যল । 

১। বঠ গং গ্রং জং প্রথ্ি সং ২২৭৫ ২৭ ক-গ 



মুক্তাচর্রিত 

ললাট অঞ্মী ইন্দ্ু তাহাতে চন্দন বিন্দু 

অর্থচান্দে পূণ সধাকর ॥ 

চঞ্চল অলকা। ভাল যেন মত্ত ভূ জাল 

আশা করে মুখ পল্ম মধু । 

চি্ধণ টাঁচর বেশে হইল চূড়ার বেশে 

উড়ে তাতে শিখি পাখা বিধু ॥ 

ভ্রিতঙজ ভঙ্গিমা কৰি অধরে মুরলী ধত্দি 

করাক্ুলী শিরে নাঁচে চান্দে। 

সতির অধন্ পানে  মাতিয়া করষে পানে 

যাতে ভ্িসভুবন হয় ধান্ধ ॥ 

সিংহ গ্রীব ক%& মাঝে কঠিন কৌস্তভ সাজে 
বনমালা তাহার উপরে । 

মধ্যদেশ কুশ অতি যেন সিংহ মধ্যভাঁতি 

উন্নত নিতম্ব মনোহর ॥ 

পরিধান পীতবাস যে হেন চঞ্চল ভাঁষ 

ভ্রিবলী লাবণ্য সে শোহয়। 

গভীর নাভির শোভা! ব্রজবধু মনোলোভ। 

মন্ভূঙ্জগ সদাই রহয় ॥ 

কিঙ্কিনী বাঁজজে সদা কনক কহ্ছন মুন! 
চরণ যুগল শোভা অতি। 

তলেত অরুণ কাতি উপরে চান্দের পাঁতি 

হুর শবদে গান ততি ॥ 

পদ তল স্ুকোমল নব রলালের দল 

ত্রান পাক হেন যে মাধুরী । 

উপনর্ে তিমির শ্টাম তলেত অকরুশ ধাম 

তারপর শশী ঘটা সারি ॥ 

কর্যাঙ্গে সাধুক্নী ধার! মাধুর্য মাধুর্য পার 
শীতল সুগন্ধী বঅস্িশক্ষ । 

৬১০] 



ধা৮৮ 

ষথায়াগ ॥ 

বথারাগ ! 

বৈঞ্ব সাহিত্য ও যছুমন্গন 

তন নব নব ঘন নীল মতি সুকিরণ 

কিব! ইন্দীবর বুন্দময় ॥ 

জতসী কুহুম সম কিয়ে দলিক্কাজন 

বুদ্দন কুস্থম এ সুসমা। 

জিনিএখ উপমা গণ তু অভি অঙগপম 

ছেন সাক্ষী উচ্ছিষ্ট মহিম| ॥ 

প্রকট উজ্জল তন্চ কোটি কোটি চচ্জ জন 

ছটাতে ভূবন কৈল আল। 
সর্ব অস্ভর ব্যাপি রছে এ যছুনন্দন কহে 

কেছো শুনে পাছে এই ভাল১ ॥ 

স্ুধন্নবরণি সুন্দর বয়নি হবিনী নয়নি আখি 

জোড় ক্রবলি মধুর হাসনি মধুর মধুর ভঙ্গি 

হাতা কোথা মোর জীবনেশ্বরী | 

শ্রীল হেমলত ভুবনের মাত। না দেখিয়া! পরাঁণে মরি ॥ 

তোমার করুণ] কলপতকনা উত্তম মধ্যম নাই। 

সমদয়া জীবে পাই সব জীবে কান্দে যে দরশ পাই । 

আর কি দেখিব সেই চান্দবদন মুদ্ধল চরণ দুই 

আর কি দেখিব মকর কুগুল গণ্ডে দলই ষেই 

(তাম। বি মোর জীবনো ক কাজ প্রাণহীন যেন তবু 

মে ছার পাপিয়। নামে বিলওয়া মিছ্ায়ে গেল যে জন্গু 

করুণা করিয়! দেহ পর্দ ছায়। সেবন করিব তোম! 

এ ষদ্ুনন্দন যাঁচয়ে সঘন গোরাদাল দাস নাম! ॥২ 

রাধা প্রেমে মনে করি বাকুল হইয়া হরি 

অধৈর্ধা হৈল অতিশয় ] 

শীল | এছ 

১। বঃন গ্রঃ মঃ পুথি সং ১২৭৫। ২৬,২৮ ক.২৯ক 
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৯1 

মুক্তাচরিত 

যনে বত ধৈধ্য করে ধৈধ্য করিবারে নারে 

সত্যভামা আগে বিলসর় । 

মোর কগন্বর মাণি মালা রাধা সুনয়নি । 

মোর কণদ্বর় অবতংশ | 

স্থবর্ণ কু গুল ব্রাধা তোম] বিন্ পাই বাধ! 

এ দুঃখের কে জাঁনিবে অংশ 

মোর এই শ্তাম অঙ্গে স্বগন্ি বুহ্কুম পক্ষে 
চচ্চা তুমি শীতল স্থগন্ধ। 

কবে মোর অগণ্যপুণ্যে দেখাইবে ত্রাধা ধন্তে 

নেত্র যেন পাইবেক আন্ধ। 

অত কহি শ্যাম রায় ক্ষণ মৌণ আঁলম্বপন 
পুন আসি উত্স্তুক্য হইল। 

উৎস্থকের বল হৈতে লাগে পুন বিলাপিভে 

মনে ধেধ্য দিতে না পারিল ॥ 

রাধা মোর বক্ষস্থলে স্থগন্ধি চম্পকমাঁলে 

রাধা মোর নেত্র পদ্ম ছুই। 

অমুত শীভলময় রাধা মোর তন্ুমক্্ী 

শোভ। পূর্ণ তাতে হউ মুঝ্িও ॥ 

মোর প্রাণ পক্ষরাজ রাধ] তার লতা! নাজ 

যোব বাঞ্চা পুরে শোভামক্সী | 

আমার জীবন রাধা রাধা বিচ্ছু পাই রাধা 
হু ছা পুন কবে পাব তাই ১ * 

দনাপ্ত 

ধু নও শ্রঃ মত ২২০৫। ২৬ সংপুণ্ধিপৃঞ্থথ 

* মৃষ্কাণচবিত্ত গ্রন্তের কণতপয় পর্বত উদ্ধত হটল। 

৪৮৬৪ 


